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SUMARIO

A qu!mica dos cianoferratos é apresentada com base em

estudos de natureza teórica e experimental, de correlações de e~

trutura e reatividade.

De modo geral, quatro classes de complexos de penta-

cianoferratoCII)
N

sao consideradas: A) complexos com os ligan-

tes isoeletrônicos NO+, CO e CN-j 8) complexos com espécies con-

tendo 5, P, As ou Sb como átomos ligantes; C) complexos com li-

gantes aromáticos nitrogenados e D) complexos com ligantes satu-

rados como H2o, NH3 e NH2R.

As classes A e 8 são dominadas por fortes interações

TI-doadoras, TI!receptoras, responsáveis pela grande estabilidade

dos complexos e pela pequena reatividade dos mesmos com respeito

a reações de substituição e de transferência de elétrons. A cla~

se C é notável pela ocorrência de interações de transferência de

carga de baixa energia, e pelas cores e propriedades marcantes

de seus compostas. A classe D é clássica, no sentido de que suas

caracter!sticas são determinadas principalmente pelas proprieda-

des doadoras-T dos ligantes saturados.

° comportamento de cada classe é discutido através de

estruturas e espectros eletrônicos, parâmetros Mossbauer e de

,. . ,
C
1 13 )ressonanc~a nuclear magnetica H e C e dados de espectros

infravermelho. Os mecanismos de substituição e de transferência

de elétrons são tratados de maneira mais ampla e atualizada. Fi-

nalmente é feita uma apreciação generalizada dos problemas de trans- -

ferência intervalência, através da qu!mica de uma série de compl~

xos de valência mista, derivados dos cianoferratos.

-, ,-
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I. Introdução à Química dos Cianoferratos

~ química dos cianoferratos transcende em suas origens

à época de Werner, quando então as idéias de valência fixa e di-

r1gida que dominavam a teoria estrutural orgânica, começavam a

dar lugar ao modelo amplo de coordenação. Werner, o fundador da

'qu!micB de coordenação, inspirou-se nas propriedades de compos-

tos de cobalto e de platina para demonstrar a existência de iso-

, , ,.,
meria geometrica e optica em complexos puramente inorganicos, e

ao mesmo tempo, lançar as bases estruturais que acabariam por

eliminar o modelo sequencial, em cadeias, de

1
Jorgensen .

Blomstrand e

Nessa época de importantes inovações na química inorg!

nica, Hofmann2-5 e Muller6-7 já investigavam alguns derivados da

série dos cianoferratos, introduzindo métodos preparativos e ex-

plorando a reatividade do 10n nitroprussiatoB, Fe(CN)5N02-. Esses

trabalhos, embora desenvolvidos em paralelo aos estudos de Werner

sobre os amin-complexos de cobalto(III), não chegaram a ter a

mesma repercussão destes na qufmica de coordenação. Após os tr~

balhos de Hofmann e Muller, seguiram-se importantes contribuições

d M h t W . 9 d C b.1O-12 . d
., i d

'
e anc o e or1nger, e e am 1 , a1n a no 1n1c o o secu

10.

A relativa estagnação que .se observou na química dos

cianoferratos no perfodo de 1920-1950 também foi notada em toda

a qulmica de coordenação. A importância desse perlodo, caracte-

rizado pelo aparecimento das teorias quânticas e pelo desenvolvi
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mento da espectros copia, somente se fez sentir ap6s a metade do

século, quando se assistiu a um verdadeiro despertar da

A .13

inorganica.

,

qUJ.mica

Os primeiros avanços nos estudos de correlação entre e~

trutura e reatividade em compostos de coordenação foram introduzi

14 15 I
.dos por Taube e Orge1 no in~cio dos anos 50. Estes, ao raci!!

na1izarem o comportamento cinético com base nas teorias de liga-

ção, propiciaram a abertura necessária para os estudos sistemáti-

cos de mecanismos de reação em compostos de coordenação.

Na década de 60 surgiram as primeiras tentativas de es-

-
d t"t " - " f t 16-18 Dtudo de reaçoes e subs J.uJ.çaonos cJ.anoerra os . estac~ra~

, A" 19
-se tambem estudos preliminares de espectroscopia e1etronJ.ca e

de efeito Mossbauer20,21. No final da década, Robin e Day22 s~gui

dos por A11en e Hush23 levantaram a problemática dos efeitos

coletivos em complexos de va1ência mista, marcando o infcio dos

estudos sistemáticos dos fenômenos interva1ência.

Nas proximidades dos anos 70, a difusão ampla das técn!

cas de mistura rápida e de re1axaçã024ref1etiu num desenvolvimento

acelerado dos estudos de mecanismos de reação em solução. As leis

de velocidade, até então expressas em termos de constantes globais,

foram sendo pouco a pouco decompostas nas contribuições parciais

de cada etapa de reação.

25
Taube, introduzindo a qu!mica dos amin-comp1exos de ru-

tênio(II) expandiu os limites da qu!mica clássica de Werner. Pro-

priedades até então tipicas de compostos organometá1icos, como as
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provenientes da caráter ácida da íon central, foram senda incorp~

redas naturalmente na química de coordenação. Esses avanças tiv~

ram implicações na rápida desenvolvimento observada na química das

complexas de N2' CO e NO+ e de outras ligantes simples, insatura-

das.

o primeira estuda comparativo na química das complexos

de rutênio(II) e das cianoferratos foi publicado par Toma e Malin26

em 1973. Nesse mesma ano, esses autores, através de técnicas ci-

néticas rápidas, conduziram a estuda das mecanismos de substitui-

ção nas complexas de pentacianoferrato(II) ao nível da determina-

.. , . .. 27 ..

çao das etapas primarlas de reaçao . Publicaçoes que se segui-

ram sobre as constantes especificas de dissociação e de formação

das compostas, possibilitaram a acesso aos parâmetros termodinâmi

cos e ao conhecimento da natureza da ligação metal-ligante.

A partir de 1974, a problema da correlação entre estru-

tura e reatividade passou a ser estudado sistematicamente pelo

presente autor, tenQo coma modela, as complexas de pentacianofer-

rato (I I) . A escolha desse sistema mostrou-se valorizado pelBs

suas propriedades intermediárias entre as das complexas de cobalto

de Werner, e as de rutênio, estudadas par Taube, além de suas ca-

racterísticas altamente favoráveis para estudas espectroscépicos.

As possibilidades amplas de correlação das informações extraidas

simultaneamente da espectroscopia eletrônica, vibracional, rees~

nância nuclear magnética e Mossbauer, com as informações de naty

reza termodinâmica e cinética, tornavam os cianoferratos, modelos

de grande versatilidade na qu!mica de coordenação.
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, ,
No presente estudo, atraves da analise global dos resul-

tados obtidos ao longo dos últimos anos e da complementação neces-

sária com dados ainda não publicados, pretende este autor fornecer

uma visão ampla do binômio estrutura-reatividade, com implicações

no problema das interações intervalência na química dos cianoferr~

tos. A justificativa do tema vincula-se às raizes da própria qu!mi

ca, pela conexão que faz dos fatores estruturais e eletrônicos

sistemática do comportamento químico.

,
a

_..J
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1.1 - ~pectos Descritivos e Preparativos

Na qu!mica dos cianoferratCJ.s, a série mais importante é

formada pelos complexos de pentacianoferrato(II), representados

genericamente por Fe(CN)SLn-, onde L abrange os mais variados
ti

pos de ligantes. Os tetracianoferratos, assim como os diciano-

'ferratos são mais comumente encontrados com ligantes quelantes c2

mo a bipiridila e a orto-fenantrolina, constituindo uma série me-

nos ampla para estudos de correlação.

A maioria dos pentacianoferratos pode ser preparada a

partir de complexos como ferrocianeto, Fe(CN)64-, nttroprussia-

to, Fe(CN)SN02- ou aminpentacianoferrato(II), Fe(CN)SNH33-, os

quais apresentam-se geralmente na forma de sais de sódio ou de

potássio, de fácil manipulação. A s!ntese direta, representada

pela equação I.a,

Fe2+ + SCN- + L . Fe(CN) L3-S I.a

raramente é poss!vel, pela facilidade com que são formadas mistu-

ras monoméricas e poliméricas no processo.

Para efeitos de estudo, os complexos de pentacianoferr~

to(II) podem ser agrupados, segundo suas caracter!sticas qu!micas,

em quatro classes:

A) complexos com os ligantes isoeletrônicos NO+, CO e CN-,

B) complexos com ligantes contendo P, As ou 5 como átomos doadores,

C) complexos com ligantes aromáticos nitrogenados,

D) complexos com ligantes saturados.

I
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o estabelecimento e a ordenaç~o dessas classes seguem,

em linhas gerais, a própria sistemática dos ligantes L na teoria

,. . 28-32
dos Bcidos e bases, duros e moles.

Os ligantes isoeletrônicos NO+, CO e CN-, todos tipic~

mente de campo forte na série espectroqu!mica, formam com o ion

,pentacianoferrato os complexos mais estáveis da série.

O ferrocianeto, ou hexacianoferrato(II), é encontrado

no comércio na forma do sal triidratado de potássio, podendo ser

preparado através da ação direta de KCN sobre sais ferrosos,

pela decomposição do complexo azul da Prússia por álcalis33.

ou

As reações de substituição no !on ferrocianeto são mui

to lentas em condições normais~ sendo entretanto aceleradas na

presença de luz ou em altas temperaturas. Sua utilização em s{n-

teses, através do equil!brio I.b,

Fe(CN) 4-6 + L ---------
..------- Fe(CN) L3-5 + CN- I.b

só se torna viável em concentrações elevadas de L, que por sua

vez, deve ser capaz de competir com o cianeto presente. Por exe~

plo, Cotton et a134 prepararam o complexo K3(Fe(CN)SCO) , par-

tindo de soluções saturadas de K4[Fe(CN)6] e CO, sob alta pre~

são (1000 lbs/in2) a 300 °c, em recipiente de aço, por 24 horas.

. , , "
Nos casos em que o equlllbrio I.b e desfavoravel, e c~

muro observar a ocorr@ncia de fotocromismo em solução. provoc~

do pelo deslocamento do equilíbrio em sentido inverso, quando na

aus@ncia de luz.

~T
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Em solução aquosa, o íon ferrocianeto comporta-se como

# 35
base fraca, segundo os equil~brios

Fe(CN) <+-6 + H+(aq) , HFe(CN)
3-

6

HFe(CN) 3-6 + H+(aq) ~ H Fe(CN) 2-2 6

,Os va~ores de pKa para as formas mono e diprotonadas

minados35 potenciometricamente como 2,72 e 1,92 a 25

0,50 ~). Os valores extrapolados ~ força i6nica zero são respec-

tivamente 4,17 e 2,22.

° íon nitroprussiato, ou pentaciano(nitrosil)ferrato(2-)

encontra-se no comércio como sal SÓdico, Na2(Fe(CN)5NOJ.2H20,

cristalino, vermelho-marron, bastante solGvel em figua. Pode ser

36 -" .

preparado pela açao do acido n~trico sobre ferroc~aneto, de

acordo com a equação global;

4- + -
Fe(CN)6 + 4H + N03

-
Fe(CN)5N02- + C02

+ NH +
4 I.e

ou ainda, pela reação do ferrocianeto com nitrito de sódio. Nes-

se caso são envolvidos os seguintes equilíbrios:

, -

do uma corrente de C02 atraves da soluçao, na presença de cloreto

de b~rio; nesse caso os íons cianetos são eliminados na form~ de

HCN e os íons OH- são consumidos na conversão do C02 a C032-,
o

~T T

I.c

I.d

foram deter. -

°c (KCl

Fe(CN)64- N02-
4-

CN
-

I.f+ ---
Fe(CN)5N02

+--

Fe(tN)5N024- + H20
:;:::::=::!:

Fe(CN)5N02-
+ 20H- I.g

Pode-se aumentar o rendimento do processo acima, passa
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qual precipita com !ons de bário. A equação geral torna-se então

2Fe(CN) 4-6
- 2+

+ 2N02 + 3Ba + 3C02 + H20 2 Fe(CN)sN02-

2HCN + 3BaC03

+

I.h

~ , O equilíbrio inverso ao da reação I.g, isto é,

( )
2- -

Fe CN SNO + 20H
-

Fe(CN)SN024-
+ H20

-1
I.g

i " 37-40
tem s do bastante lnvestigado . Os valores da constante de

equil!brio, âH e ÂS são respectiv~mente 1,5 xl06 M-2, -16,2

-1 -1 -1 o
kcal.mo1 e 26.1 cal.mol .grau (25 C, 1,0 M NaCl)

Para o íon NO+ livre, o equil!brio análogo, I.i,

+ - -

NO + 20H N02 + H20

41 31 -2
apresenta uma constante estimada em 2,3 xlO M .

L.i

Assim, enqua!!,

to concentrações extremamente altas de ácido seriam necessárias

para produzir quantidades significativas de NO+ em solução, a sua

cOQrdenaç~o com o !on pentacianoferrato(II) possibilita a

zação direta como uma fonte, em condições de baixa acidez.

utili

A qu!mica do íon nitroprussiato é sem dúvida, bastante

Atuando como transportador de NO+, o !on nitroprussiatorica.

permite uma infinidade de reações de adição frente a nucleófilos

S2-,42 SH-,43 RS-,44-45 SO 2-,46 SCN-,47,48 f d
como , , , 3' , orman o

intermediários intensamente coloridos. A reação do !on nitropru~

" t r SO 2- t
' h "

d
-

B 46
Sla O com lons 3 ' ambem con eCl a como reaçao de oedecker

t d d 49-53 " 1 " , "t lres u a a , lnc USlve com propOSl os ana 1-(eq. I.j) tem sido

t" 54-55
1 cos .
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2- 2-

(CN)5FeNO+ S03
-- (CN)5FeCNo.s03)4- I.j

A reação do !on nitroprussiato com compostos orgânicos

contendo hidrog~nio ioniz've1 ligado ao carbono, p.ex., a1de!dos

t d . 1 1
. ..

f
..

d ld .10..56-58
e ce onas, con uz, em melO a ca 1no, a ormaçao e a OX1ma= .
o aproveitamento dessas reações na síntese das a1doximas da ace-

til piridina foi recentemente descrito por Toma et a159, confor-

me equações I.k e 1.1.

o OH 3-2- - " ,
CCN)5FeNO + H2C-C-PV ~ CCN)5Fe-N~

,C-C(O)PV
H

I.k

OH 3-,-
CCN) 5Fe-N~

)
+ dmso

~ c-cCO PV
H'

~ (CN)5Fedmso3- + HON=CH-C(O)pv
1.1

o íon nitroprussiato reage com íons azoteto, com 1ibe-

ração de N2 e N20. Estudos de substituição isotópica por
60 - ,

Swinehart et aI ,mostraram que a reaçao se processa atraves de

ataque do ion azoteto ao grupo nitrosila, conforme o esquema

abaixo:

+
15

NNN ~

180~
(CN) Fe-N'l~

5 N3

.18

(CN)SFe-N = O

2-

.
N2

+
15NNBO + FeCCN)5H203-

l.m

A reação do ton nitroprussiato com aminas foi introdu-

zida em 1900 por HOfmann8, como método preparativo de complexos

de pentacianOferrato(II) com essas bases orgânicas. No caso da

~ ---,-- - - T
r
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amônia, o íon No+ é consumido pelo e~cesso de base, com liberação

de nitrogênio molecular, conforme a reação global I.n,

( )
2- -

CN SFeNo + 2NH3 + oH
3-

- Fe(CN)SNH3 + N2 + 2H2o
I.n

Na série dos complexos de pentacianoferratoCII) com os

ligantes isoeletrônicos No+, CO e CN-, a química do derivado car-

bon!lico apresenta-se atualmente pouco explorada, apesar de sua

importância. Esse complexo tem sido preparado neste laboratório

pela reação direta do íon FeCCN)SH2o3- com CO, em condições am-

bientes, sem a necessidade do emprego de altas temperaturas e pre~
.., 34, .

{soes, como no metodo de Cotton et al . ° sal sod~codesse on

apresenta-se cristalino, esbranquiçado e levemente higroscópico.

° nitrogênio molecular também pertence ~ série dos li-

gantes isoeletrônicos acima; contudo, sua complexação com o íon

Fe(CN)sH2o3- ainda não foi detectada em solução aquosa. Relatos

ainda pouco definitivos sobre a obtenção do complexo de nitrogênio
. ,... 61-62

molecular em forma solida foram publ~cados recentemente.

Os complexos de pentacianoferrato (I I) com os ligantes

do grupo do 5, P, As etc... apresentam uma certa semelhança com os

da série isoeletrônica, atribuida ao cariter "mole" dess~ ligantes.

A presença de orbitais 2 , vazios, nas configurações eletrônicas

dos itomos doadores CP, 5, As ...) possibilita a formação de lig~

ções múltiplas com o íon metilico, do mesmo modo que na primeira

classe de complexos.
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Os exemplos mais t!picos de complexos com ligantes do

grupo do S, P, As ... encontram-se relacionados a seguir:

9 3-

(CI\I)5Fe-~-CH3
CH3

63
(Toma et al )

~~H3+ 3-

(CI\I)Fe-S-CH -CH -CH-CD -
5 CH 2 2 23

(Toma e Batista64)

(C~J)5Fe-SD3 5-

3
(Hofmann )

O
"

(CI\I)5Fe-~-CH2'

Clj2 /' CH2
CH265

(Toma et al )

3-

I\IH+ 3-
D I 3

(CI\I)5Fe-$-CH2-CH2-CH-C02-

CH3

. 66 64
(Batlsta e Toma)

(CI\I)5Fe-As03H24-

5
(Hofmann )

3-

(CI\I)5Fe-E(Ph)3

E = P, As, Sb

69
(l\Iaste Kruger )

3-

(CI\I)5Fe-PH(Ph)2

67
(Burger et al )

3-

(CI\I)5Fe-P(R)3 R= DCH3' But, C6Hl1

(Isslein e Papp68)

A maioria desses complexos apresenta-se levemente amare

lada, sendo bastante estáveis em solução, quando no escuro.

Os complexos com ligantes aromáticos nitrogenados cons-

tituem uma classe especial, de grande importância na qurmica dos

cianoferratos. Introduzida por Toma e Malin26 em 1973, a qu!mica

desses complexos despertou interesse crescente em torno das apli-

cações em estudos de espectroscopia e de mecanismos de reação. E~

sa classe de complexos, ao contrário das demais, apresenta uma c2

loração intensa, originada de trsnsições de transferência de carga.

- Tu - T
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Os principais exemplos des'5a série de complexos estão

mostrados a seguir:

3-
/~"

(CN)5Fe-~~-H

~

(CN)5Fe-N~ N-H
<CH -CH-CO -

2 I 2
~JH +
3

(Toma e Martins7l, 72)

3-

(Toma et a170,71)

1\~3- - + +
(CN)5Fe,~ R(R = CH3' H, Cl, C02 ' CONH2' CHO, py, py , pyCH3 )

26 73
(Toma e Malin , Toma ).

r::::\

(CN)5Fe-N,O,N

3- ~ 2-

(CN)5Fe-~O/N-CH3

26 73
(Tomae Malin , Toma) (Toma e Malin26, Toma73)

r;:::\

(CN)5Fe-N O N

@
(Toma et ai70)

r::N

(CN)5Fe-N O)
'-=N

(Toma73 )

Ainda nessa série poderiam ser incluidos complexos com

ligantes aromáticos contendo grupos nitroso, oximas e nitrilas,

que também apresentam intensas bandas de transferência de carga no

vis{vel.

;,0
(CN)5Fe-Nv'Ph

3- OH 3-I

(CN) 5Fe-N~C-C(0)py/
H

3-

(NC)5Fe-NC-@ R

(R = H, CN)
(Baudish74) 75

(Toma e Murakami )

(Haim et a176)

(CN)5Fe-NC-~N-CH32- (Toma e Hasserodt 77)

-,-- ---
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Ligantes como a pirazina possibilitam a formação de com

plexos binucleares como

r::::::\

(CN)5Fe-~()JN-Fe(CN)5 6-

(Toma e Malin7S)

r;::::\

()
-

(CN)5Fe-~N-Ru(NH3)5
79

(Toma e Santos)

r::::::\
(CN) 5Fe-N() N- CoCen)

'C.J \ 2
'C 0
'l

O

2-

(TomaSO)

ou ainda trinucleares,

I
()

\ . r::::\o
CNC)5Fe-~N-RU(NH3)4~N-FeCCN)5

(TomaSl ,S2)

4-

Complexos desse tipo tem sido de grande interesse em estudos de

transferência de elétrons e de fenômenos intervalência.

Os complexos de pentacianoferratoCII) com ligantes s~

turados mostram alguma semelhança com os amin-complexos de cobal-

to. Incluidos entre os ligantes dessa classe estão a amônia, a

água, as aminas alifáticas e os diversos ânions oxigenados,'
2-

504'

N03-' P043-, carboxilatos, etc... Nessa série, apenas a amônia

e as aminas alifáticas competem com a água pela coordenação no

!on metálico. Os demais ligantes oxigenados, sendo tipicamente

de campo fraco, ainda não foram observados em complexos de pent!

cianoferrato(II).

- T
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Os exemplos abaixo ilustràm os principais tipos de

complexos dessa classe:

3-
FeCCN)SNH3

8
CHofmann )

FeCCN)SNH2R3-

8
(Hofmann )

FeCCN)SNH2CCH2)nNH23-

c, . . 83 84Olabe e Aymonino ,Katz )

FeCCN)SNH2A Caminoácidos N-coord~
nados)

71 64
(Toma et al ' )

A coloração amarela,t!pica desses complexo~ provém de

transições de campo cristalino
, -

ja que os ligantes nao apresentam

orbitais vazios de baixa energia, para interações de transferên-

cia de carga.

° complexo aminpentacianofer~atoCII), o mais importante

da série, pode ser obtido como sal sódico, triidratado, em est~

, 8
do de alta pureza, pelo metodo de Hofmann. Apresenta-se como

cristais amarelos, relativamente estáveis ao ar e à umidade, que

podem ser vantajosamente usados como reagente de partida na s!n-

tese dos demais derivados substituidos de pentacianoferratoCII).

- 27 8S
Em soluçao aquosa, Toma e Malin '

existência do equil!brio dissociativo, 1.0,

demonstraram a

FeCCN)SNH33-
+ H20 - -

FeCCN)SH203- + NH3
1.0

que possibilita gerar o íon FeCCN)SH203-, de modo rápida e di-

reto, mediante simples diluição ou acidulação.

~ 1
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. 8 ... ~
° metodo de Hofmann baseado na reaçao do ~on nitropru~

siato com hidroxilamina, foi usado por mais de meio século na pr~

paração do Na3[Fe(CN)sH20J. ° material obtido por esse método,

apesar de apresentar composição analiticamente consistente, con-

, 86 . '. ( ) 6-
tem na realidade, acima de 70% da especie blnuclear, Fe2 CN 10.

As soluções aquosas desse sólido, além de apresentarem altos teo-

res de espécies polinucleares e outras impurezas, também são bas-

tante sensíveis ao ar. A oxidação do íon aquopentacianoferrato

(11) pelo oxigênio molecular em solução,

87
por íons de ferro.

mostrou ser catalisada

-, , 3-
As soluçoes recem preparadas do lon Fe(CN)SH20 apre-

sentam tonalidade amarelo-ouro, bastante distinta da das soluções

preparadas a partir do sólido impuro. Os estudos cinéticos rea-

lizados por Toma e Malin27 mostraram que as reações de substi-

tuiç~o no {on aquopentacianoferrato(II) s~o bastante r~pidas ,

completando-se geralmente em frações de segundos.

Explorando convenientemente a labilidade do fon aquo-

pentacianoferrato(II) frente a reações do tipo

Fe(CN)SH203- +
Fe(CN) L3-S I.p+ H20L -

torna-seposs!vel efetuar a síntese direta de praticamente toda

a série de complexos de pentacianoferrato(II). Uma vis~o global
3-

dos esquemas preparativos, centradmna qu{mica do !on Fe(CN)SH20,

pode ser obtida da Figura 1.

:- T
-~ -------

r
~
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~

Fe(CN)\
. CN- NO - 3-

FeCCN)5C03-

\
2 NH} FecCN)5NH2R

"CO ~~ \ NH2R

PR~ ~
C )

3- AsR
C )

3- 3-

Fe CN SERJ 'dm~ /
Fe CN

r

\~::::~~ Fe(CN)SN-Het

FeCCN)5dmso3- SR2 ~. ~ Fe(CN) NC-Ar3-
SO 2- ON~Ar 5
3 HON..Ar

j \

Fe(CN)5N02~

J OH- NH3~-4-
) 3-

FeCCN)5N02 Fe(CN 5NH3

5-
FeCCN)5S03

3-

FeCCN)5NCO)Ar
ou 3-

Fe(CN)5NCOH)Ar

3-
FeCCN)5SR2

Figura 1. Esquema preparativo para os complexos substituidos de

pentacianoferratoCII).

~ -r
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1.2 - Informações Termo-analíticas

A maior parte dos complexos de pentacianoferrato(II)

, . '"
isolada em forma sollda, apresenta um numero variavel de aguas de

cristalização e de oclusão. A natureza hidrófila do íon cianeto

é responsável pela grande solubilidade dos cianoferratos em meio

aquoso, assim como pela acentuada tendência de formação de óleos,

quando na presença de solventes orgânicos.

A desidratação térmica dos cianoferratos processa-se g~

, 88-92
ralmente segundo uma ou duas etapas endotermicas , na faixa

o
de 50-150 C.

Com exceção do sal Na3[Fe(CN)5NH3).3H20, a desidr~

tação t~rmica parece n~o afetar a identidade dos complexos. A

, . - ,
natureza das aguas presentes nos compostos ainda nao e bem conhe-

cida. Teoricamente seria possivel distinguir três tipos de água

nos compostos: 8) águas de oclus~o, presentes em quantidades n~o

estequiométricas no sólido, b) águas de cristalização, geralmente

ocupando lugares definidos no ret!culo cristalino, e c) &guas

hidratação, associadas diretamente com os cátions alcalinos

de

nos

compostos': As águas de oclusão e de cristalização provavelmente

seriam liberadas em temperaturas mais baixas, por estarem fraca-

mente ligadas aos grupos polares dos complexos.
,

Ja a desidrat!.

ção dos cátions alcalinos implicaria em profundas modificações e~

truturais.

A maioria dos cianoferratos decompõe-se na faixa de

150-300 °c , com exceçãp dos sais de ferrocianeto, que chegam a

resistir até 600oC. Nos casos gerais, a seguinte estequiometria

88-92
tem sidoprapas~~

~ ~
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l2Na3Fe (CN) SL ~ 9Na4Fe(CN)6 + Fe2Fe(CN)6 + 12 L

A estabilidade térmica dos. complexos parece ser máxima

, . A

na serie dos ligantes ~soeletronicos
+ -

NO ,CN e CO, decrescendo

ao longo das demais séries, em direção à dos ligantes saturados.

- ~,- ,- - -
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11. CIANoFERRAToS:Parâmetros Estruturais e Espectroscópicos

A abordagem estrutural da qy!mica de uma série de com-

postos pode ser feita sob v~rios ângulos, com base em estudos de

difração, espectroscopia ou ainda através de cálculos teóricos.

Os estudos de difração fornecem as provas conclusivas

da disposição dos átomos nas moléculas e de suas respectivas

orientações no ret!culo cristalino. O conhecimento da distân

cia e ângulos de ligação é de grande valor na racionalização do

comportamento químico; contudo, não proporciona uma visão compl~

ta ou quantitativa dos problemas, à medida em que as proprieda-

, - ,
des das moleculas passam a depender nao so da estrutura, como

também das interações dinâmicas com o ambiente qu!mico em que

se encontram.

mentam.

Nesse sentido, a di fração e a espectroscopia se compl~
, ,

Atraves delas, pode-se compreender melhor as caracter~~

ticas do comportamento químico, implícitas por exemplo, na faci-

lidade com que as ligações são formadas ou rompidas, ou na rapl-

dez com que os elétrons são transferidos entre dois centros de

carga.

T --
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11.1 - Caracterlsticas Estruturais dos Cianoferratos

Na qulmica dos cianoferratos, os estudos de difração de

raios-X têm se limitado até o presente, aos compostos de ferroci~

neto e de nitroprussiato.

A estrutura cristalina do sal complexo, K4[Fe(cN)61.3H2o

ainda não foi completamente resolvida. Sabe-se que o composto em

questão cristaliza-se tanto na forma monocllnica como na tetrag2

na193.
- 94

Um estudo de difraçao de neutrons no composto deutera-

do, K4 Fe(CN)6 3D20 , revelou a exist~ncia de um elevado grau

desordem estrutural.

de

A r~solução completa da estrutura do sal de sódio95

Na4[Fe(CN)61.loH2o, monocl!nico, mostrou que os lons octaédricos

Fe(CN)64- são intercalados nas três dimensões por 10ns de sódio,

ocupando sitios Dctaedricamente distorcidos. Conforme pode ser

visto na Figura 2, em cada unidade (
4- ,

Fe CN)6 ' os atomos de ni-

trogênio de dois grupos cianetos estão liaados simultaneamente a

três 10ns de sódio, sobrando dois grupos cianetos que interagem

cada um comum !on de sédio e finalmente outros dois cianetos que

participam de ligações de hidrogênio com moléculas de figue. rêm-

-se portanto três grupos cianetos cristalograficamente distintos.

As moléculas de água parecem desempenhar um papel importante, e~

volvendo os ions de sédio~ de modo a proporcionar-Ihes as dimen-

sões apropriadas para a estabilidade do ret!culo cristalino.\

T --T
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0Na
8F.
Qc
eN
00

a

A) Projeção da cela unitária

B) Octaedro Fe(CN) 4-6

Figura 2. Estrutura cristalográfica do Na4[Fe(CN)6].lOH20.

(Tullberg e Vannerberg95)

---r- ,- .- - '
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° sal s6dico do lon nitroprussiato, Na2[FeeCN)5NO)2H2o,

apresenta-se como cristais ortorrômbicos, cuja estrutura já foi

detarminada96. Do mesmo modo que no complexo de ferrocianeto,

observa-se a ocorrência de grupos cianetos cristalograficamente

distintos, além de uma distância Fe-NO extremamente curta (1,63

! 0,02 a) indicativa da ocorrência de ligações múltiplas. As

distâncias Fe-C e C-N parecem não ser significativamente dife-

rentes das observadas no ferrocianeto.

Uma compilaç~o das distâncias cristalográficas conheci-

das até o presente para as ligações Fe-C e C-N nos cianoferratos

pode ser vista na Tabela I, da página seguinte.

As variações nas distâncias de ligação nos complexos,

causadas pelas interações iônicas e pelas pontes de hidrogênio no

ret!culo, dificultam a racionalizaç~o dos dados estruturais dos

cianoferratos. A protonaç~o do grupo CN no composto H4FeeCN)6'

parece conduzir a uma diminuição na distância da ligação Fe-C ,

sugerindo uma maior participação da estrutura de ressonância 11,

resultante da retrodoação-u , Fe-+ CN .

+
Fe- C== N :

.. . Fe = C = N:

I 11

° aumento no número de oxidação do ton metálico tende a

provocar um alongamento na ligação Fe-C eP.ex., de 1,92 ~ no

K4[FeCCN)613D20 para 1,95 a no K3 FeCCN)6)' relacionado com
uma

menor contribuição da estrutura de ressonância 11. Ao mesmo tempo

verifica-se o fortalecimento da ligação CN, que é mais curta no
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Tabela I. Comprimentos de Liqação nos Cianoferratos (em ~)

Composto Fe-C média C=N média Ref.

- -

Na4FeCCN)6.10H20 1.902 1.180

1.906 1.909 1.174 1.167 Tullberg

1.920 1.165 et a195

K4Fe(CN)6.3D20
1.908 1.184 Taylor

1.956 1.925 1.147 1.167 et a194

1.920 1.150

1.915 1.187

Na2Fe(CN)5NO.2H20
1.90 1.14 Manoharan

1.91 1.91 1.15 1.16 et a196

1.93 1.19

BaFe(CN)5NO
1.88 1.09 Lanfran-

1.92 1.92 1.13 1.15 coni et

1.95 1.17 a197

H4Fe(CN)6
1.882 1.140 Pierrot

1.884 1.890 1.156 1.149 et a198

1.906 1.153

Na2Fe(CN)5NH3.2H20
1.89 1.17 Tu11berg

1.94 1.92 1.14 1.15 et a199

1.94 1.14

K3Fe(CN)6
1.93 1.13 Kohn et

1.95 1.95 1.13 1.14 at1100

1.97 1.17

(C8N2H18)2 1.917 1.145 Christoph

Fe(CN)4(C6H6CNH2)2)
1.918 1.927 1.148 1.149 et a1101

1.932 1.144

1.942 1.160
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II.2 - Estrutura Eletr~nica e Espectros

Cálculos completos de orbitais moleculares (SCCC-Mo) f2

ram feitos para o !on nitroprussiato, por Manoharan e Grayl02, e

, ," 103 .

tambem pa~a o lon ferroc1aneto, por Alexander e Gray . Embora

ainda não tenham sido calculados os orbitais moleculares do
,lon

C ) 3-" " i
-

Fe CN 5CO ,e poss1vel fazer uma est1mat va dos mesmos, em funçao

dos resultados conhecidos para os fons isoeletrônicos FeCCN)5N02-

e Fe(CN) 4-6 .

Na Figura 3 (p.seguinte) estão mostradas as representa-

ções dos orbitais moleculares da série isoeletrônica, focalizando

apenas os orbitais ocupados de maior energia Ccaráter 3d, metal)

e os orbitais vazios mais próximos (caráter 3d, metal, ou TI-CN.'
- ~

11 CO eTI No+ ). A interação entre os orbitais 3d do metal e os

orbitais doadores e receptores dos cianetos e dos outros ligantes,

, ,
e responsavel pelo desdobramento dos mesmos segundo e e t2-g -g

numa simetria oh' ou em ~1' 21 ' 22 e ~ , numa simetria C4v.

,

Os orbitais t2 (ou b2 e e) do metal são estabilizados
g - -

através de interaç6es retrodoadoras com osorbitais 1T~ vazios,

dos ligantes, ao passo que os orbitais ~ Cou ~l e 21) têm

conteúdo energético aumentado, em consequência da interação

seu

com

os orbitaisG' preenchidos dos ligantes. Decorre portanto que

o desdobramento dos orbitais
, ,", - ...

do 10n metal1co e funçao simult,2,d

nea do poder doador-U , e receptor-U , dos ligantes presentes.

A d" t " b " - d
.

t '" ,. "t i' t 102
1S r1 U1çao e carga eor1ca no 10n nlropruss a o

F +0,3166(CN) -2,2ooCCN)-0,58o9 CNo)+0,4643 1
"

d
e 4 reve a a presença e

O-" - ~
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Figura 3. Representação dos orbitais moleculares ocupados (com

um cIrculo) de energias mais altas, e vazios ( sem

cIrculo), de energias mais baixas, para os complexDs

de pentacianoferrato(II) com NO+, CO e CN-.
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cargas positivas sobre e Fe e o NO, entretanto menores que as fo~

malmente atrlbuidas aos mesmos. De mesmo modo, ocorre uma subs-

tancial redução nas cargas formais dos cianetos, evidenciando uma

redistribuição generalizada dentro do complexo.
,

O carater posit!

vo do grupo NO+ é coerente com o comportamento do complexo frente
... ,

as reaçoes de adiçao nucleofila.

Para efeitos de estudo, as transições eletrônicas nos

complexos de pentacianoferratc(II), Fe(CN)sLn-, podem ser classi-

fi cadas em:

a) transições de transferência de carga, TC

b) transições de campo ligante, d-d

Fe-L

c) transições internas nos ligantes, L-L

d) transições de transferência de carga Fe.CN

No íon nitroprussiato, a localização do orbital vazio,

nMNC(7e) entre os níveis 3d desdobrados (vide Fig. 3, p.anterior)

possibilita a ocorrência de transições de transferência de carga

de baixa energia, provenientes dos subn!veis b2(xz) e ! (xz,yz).

Essas transições são observadas em 20.080 e 2S.380 cm-l (2b2-7e

e Se"'7e, respectivamente) ne espectro de abserçãolC2 do !Qn nitr.e.

prussiato.

Os complexos FeCCN)sC03- e FeCCN)s4- não apresentam

transições de transferência de carga no vis!vel, em virtude das

energias relativamente altas dos orbitaia Tr- vazios do CO e do

CN-, conforme mostra a Figura 3. De modo geral, na série dos

cianoferratos, além do íon nitroprussiato, apenas os complexos com

ligantes arom&ticos nitrogenadoa, ou com,conjugação na cadeia,
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apresentam transições de transferência de carga na região do vi-

s1vel.

Os espectros dos complexos de pentacianoferrato(II) com

ligantes aromáticos nitrogenados exibem uma grande diversidade de

transições, conforme pode ser visto no exemplo da Figura 4, para

o ton N-metil piraz!nio. A atribuição desses espectros sugerida

por Toma73 pode ser acompanhada através do diagrama simplificado

de orbitais moleculares, ilustrado na Figura 5.

Tomando como base, o exemplo da Figura 4, a transição

de menor energia, orbitalmente permitida, corresponderia à trans-

ferência de carga
.

Fe4MPz (b2(YZ)-"b2(ITL»)".
A banda menos in-

tensa, em 375 nm foi atribuida à uma transição d-d (por analogia

com outros complexos) ao passo que a banda em 273 nm corresponde
..

a uma transição 1TL-;r L também observada no ligante livre. A

transição intensa em 220 nm foi atribuida à transferência de car-

ga Fe - CN , por analogia com o 10n ni troprussiato.
,

Ate o pre-

sente não se tem evidência
.. ,

da banda de absorçao correspondente a

transferência de carga para o orbital TI~ de simetria ~2
no li-

gante aromático, provavelmente em virtude de sua pequena intera-

ç~o com o orbital ocupado, de mesma simetria, do ton met~lico.

Note-se que esses orbitais estão situados em planos paralelos,

praticamente sem possibilidade de recobrimento.

Os espectros dos ~omplexos de pentacianoferrato(II) com

- 2-
CO, CN , dmso, 8°3 ,aminas, H20 etc..., apresentam somente tra~

sições d-d, na região do vis{vel-ultravioleta, pouco intensas, ao

lado das transições TC Fe.CN, no ultravioleta propriamente dito.
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Figura 5. Diagramasimplificadode orbitais moleculares para os

complexos de pentacianoferrato(II) com ligantes aromi

ticos N-Heteroctclicos.
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Uma comparação geral dos espectros dos complexos de pe~

tacianoferrato(II) pode ser feita através da Tabela 11, da página

seguinte. As energias das bandas de transferência de carga na

,
i '

ser e de complexos com ligantes aromaticos nitrogenados são bas-

tante sens!veis aos efeitos de substituintes no anel, conforme P2

de ser visto nessa tabela. As variações nas energias dependem

em primeiro lugar das posições relativas dos n!veis ocupados do

metà1, e vazios, dCBligantes

-, .....
pressas atraves da equaçao

(vide Figura 5) podendo serem ex-

ECT
= PI AE + c 11.1

onde PI refere-se ao potencial de ionização do doador, AE, à afi-

nidade eletrônica do receptor, e C, a um termo coulêmbico associa-
A ,

do com a transferencia de eletrons do doador para o receptor.

Considerando o !on
Fe(CN)53- como doador~ frente a uma

série de ligantes L, o potencial de ionização, assim como o termo

cou1ômbico, ficam relativamente constantes. Dessa forma, as va-

riações nas energias de transferência de carga refletem em prime!

ro plano, as tendências nas afinidades eletrônicas dos ligantes

arom~ticos.nitrogsnados. A medida em que a afinidade eletrôni-

ca do ligante cresce, nota-se uma diminuição nas energias de tran~

ferência de carga, indicativa de uma maior aproximação entre os

orbitais doadoreS e receptores.

S~póndD o caso simples de interação entre ~ois orbitais,

localizados respectivamente, no metal ("fiFe) e no ligante ('Y'L)'as

funçõesde onda correEpondentespara o estado fundamentale para o



Tabela 11. Espectros Eletrônicos de Complexos de Pentacianoferrato(II) em Solução Aquosaa

n-
Fe(CN)5L

L =

VTCFe-L
YIA ~lE(l)1

v li:

~-~
Y Fe -->CNTC
e outros

Ref.

NO+ 20,1 (8)

25,4 (25)

30,3 ( 40)c

37,8 (900)

42,0 (700)d

4
50,0 (2,4xlO )

CO 33,0 (390) 44,0 (8,3xl03)

48,1 (1,2xI04)

CN 23,7 ( 4,7)e

31,0 (304)f

37,lg

4
45,9 (2,4xlO )

. sulfóxido
dlmetll 28,5 (210)

As03h2
tetrametileno

s ulfóxi do

28,4 (180)

28,6 (216)

metionina

s ulfóxido

b 4
45 , 4 (,. 1 xl O )28,4 (216)

P(Ph)3 27, 8b (,.,400)
b 4

43.4 (...2xlO )37.0b(?)

102
Manoharan e Gray

este trab.

Alexander e

G 103
ray

u
U1

Toma e 64 66
Batista'

este trabalho

45, 4b ('" 1 xlO 4)
65 73Toma et aI '

)47,6 este trab.

45,4b("'1 xl04)
65

Toma et aI
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Tab.II continuàçãon-
Fe(CN) 5L

J
TCFe...L

)) "
\ITCFe...CN Referências

lAl-iE (1)
JrL- xL

e outros

50 2-
104

27, 7 (350) n.r. Baran e Huller
3

As(Ph)3 27,4b("'230) 37.7b(?) 44. 4b ( '"3 xl0 4) este trabalho

5b(Ph)3 26,7b(H180) 37.b (?) 42.5b("3 xl04) tt

NN-CH3 + 15,1 (12000) 26,7 (550) 36,5 (9800) 45,4 (1,9xl04) Toma
73

N(g -CO 19,8 (5200) encoberta n. r. n. r. "
'H

NQ>-N 20,7 (3800) 2 6 , 3b 38 ,4b ( 80 O O)
4 " I

43,8 (1 ,5 xl O ) I..J
cr.

38,4b(6000)
b 4 .NOU 21,8 (4900) encoberta 45,4 (1,6xl0)

"

N-CH 22,8 (4600) encoberta 37 , 7b ( 70 O O) 47,2
4 "

(3,8xl0 )
2

N:g - CH ( OH ) 2
26,0 (4500) encoberta n.r. n. r. tt

N 27,6(4000) encoberta 39,Ob(5000) 45,4b(1,3xl04)
"

NQ) -CH 3 28,1 (3700) encoberta 40, 3b (104)
4 "47,6 (1,8xl0)

37,Ob("'103) 45,4b("'1 xl04)
71 72

NON 26,1 (430) Toma et aI '
'\::::::../

Histidina 37,Ob("'103) 26,1 (420)
b 4 "

45,4 ("'1 xl0 )



Tabela 11 - conclusão

n-
Fe(CN) SL

L =

-I
TCFe~L v 1lA-E(l)1

~

"I"L- JrL
..."

TCFe-.CN
Referências

NHZCHZC02-
4

46,0 (1,3xlO )25,3 (450)

metionina
sulfona

43,4b(Nl xlO4)25,2 (450)

NH3 43,4b("'1 xlO4)25,1 (450)

+
NH2 CH 2CH2NH 3 24,8 (465) n. r.

N H +
2 5 25,0 (550) n. r.

+
NH2(CH2)nNH3

v,=3-~)

"'24,8 ("'460) n.r.

H20 22,6 (640) n.}:>.

a) em.kK (absortiv. molares); b) ombro ou inflexão, c) transição lAl-lA2
) . - IA J ( ) ) ... - IA 3

) . - 1 1
d translçao r-E 2 e translçao 19 T19 f tranSlçao AI; T19

. - 1 1 - .

g) translçao Alg T2g , n.r. = nao relatado; ? = banda duvldosa.

Toma et a171,72

Toma e 64 66
Batista'

73Toma

Olabe.e 83
Aymonlno

Katz84

"

87Toma

A"-

f

VJ
:J

I
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estado excitado pOderiam ser escritas da-seguinte. maneira:

~O = ~l- do 2. "I'Fe
+

Qlo" :'(
I1.2

"V1
cX1."I'Fe

- ~ 1 _0(2 v1 ..1L
= II . 3

Para o caso em que a integral de recobrimento, SpeL
,
e, aproxima...

da como nula,
o<o = 0(1

= o( .
'.'

A avaliação do grau de mistura dos orbitais'doadoDes e

receptores, (cX ), pode ser feita com base em' medidas de, intensida..;.

de das transições de transferência de carga, fei tEis previamél'1 te'

por Toma?3 para os 1igantes 4-meti1 piridina , piridina, lsonico-

tinamida, pirazina e N-meti1 piraz{nio. Os valores obt~dos para

as forças de osci1ador, f, foram respectivamente, 0,080; 0,085;

0,100; 0,100 e 0,145. A força do osci1ador re~aciona-se Dom' B'

integral de momento de transição, através da e'quação 11.4

-9 fI:" -

f = 4132 x10 ~ .d1 = 1,085 x10...5 v 2
max. O 11.4

onde € é a absortividade molar do complexo,e o = IMI/ e .

O momeIltode dipolo, M, para a transição entre os 'esta""

. '\u ' 105,106 '

dos descr1. tos por TO e 'lf'1' e dado por'

M01 = e ZZOleri\ 1) =t '
e. c( . (rre-r\.. ) = e. o< .r

Fe-L
. II.5

onde rFe-L representa a separação internuc1ear entre ri doador (Fe)

e o receptor (L).

/>-~=
Supondo uma dist~ncia de2,52 para a separação entre os

//

/'
" ,.

(
-'- .. ~-~~~--"-"

,
~..!.~

i
-~~
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centros doadores e receptores, pode-se, com o aux!lio das medidas

de força do oscilador e das equações 11.4 e 11.5, chegar às fun-

ções de onda representativas da interação de transferência de car-

ga. Essas funções estão relacionadas abaixo, na Tabela 111.

Tabela 111. Funções de Onda Aproximadas para a Interação de Tran~

ferência de Carga, Fe-L, em Complexos de PentacianoferratoCII)

com ligantes aromáticos N-heteroc!clicos.

3-
FeCCN)5L , L Funções de Onda B CkK)

E lt d f
. . "." t . 73

d tsses resu a os con 1rmam a preV1sao an er10r es e

autor, sobre a intensificação das interações de transferência de

carga ao.longo da série de complexos com ligantes aromáticos ni-

trogenados.

A integral de ressonância, f , pode ser estimada atra-

vés da teoria de perturbação, com O auxilio da expressão 11.6

o(

Cl-of)1/2

~ 11.6=

ECT

4-metil piridina
"Y = 0,977"f1Fe

+
0,209 "fL

5.8

piridina '\f = O,977'\fFe + 0,213 \fL 6.0

isonicotinamida '0/= 0,9671f'Fe
+

0,253'4'L 6.0

pirazina "1'= 0,966"1'Fe
+

0,257 VL 5.9

N-metil pirazinio '0/= 0,926"1'Fe
+

0,376 '\{IL
6.1
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Os valores obtidos encontr~m-se relacionados na Tabela III. Ape-

sar de aproximados, esses. valores sugerem a existência de inter~

ções de transferência de carga bastante significativas, compari

veis aos calculados por Zwickel e Creutz em complexos de pent!

aminrutênio(II) com os mesmos ligantes.107

Para fins de comparação, as transições d-d são mais

úteis, por serem observadas em praticamente toda a série de com-

plexos de pentacianoferrato(II). Exemplos típicos podem ser vi~

tos na Figura 6, da p. seguinte, e na Tabela II, já mencionada.

A análise dessas transições é facilitada com o auxilio

da teoria dp campo ligante, apesar de sua inaplicabilidade
,
as

transições de transferência de carga. Nessa teoria, o desdDbr~

mento dos orbitais d irá depender da simetria e da força do ca~

po criado pelos ligantes ao redor do !on metálico central. O ter

mo força, é aqui empregado com o sentido de interação ao n!vel

orbital, embora sua vinculação com o parâmetro lODq

teoricamente de efeitos puramente eletrostáticos.

decarra

Na presença de um campo octaédrico os níveis 3& do fe~

ro são desdobrados em e e t
2 (vide Fig. 3) , os quais desdo-~ -g

bram-se por sua vez em ~l' ~l e &2 e ~ , num campo de simetria

C4 .
. v O posicionamento desses níveis depende do sentido da dis-

torção tetragonal ao longo do eixo z do complexo. Para os com-

plexos de pentacianoferrato(II) com os ligantes NO+ e CO, que são

de campo mais fOlte que o cianeto, a distorção tetragonal deve-. - , ,
resultar numa compressao aXlal, com elevaçao no conteudo energe-

~,---
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tico do orbita1 dz2, de simetria alo
Estudos de raios-X no ,lon

nitroprussiato tem realmente revelado que a distância Fe-NO é bem

mais curta que as ligações Fe-CN equatoriais.96 Ao mesmo tempo,

as interações dos orbitais d e d com os orbitais TI~ vazios
xz yz

dos 1igantes, justificam a maior estabilização dos mesmos, como

foi mostrado na Figura 3.

Para a grande maioria dos conp1exos de pentacianofe~

rato(II), o esquema de desdobramento mais real!stico está i1ustr~

do na Figura 7, considerando que os ligantes geralmente apresen-

tam campo mais fraco que o do cianeto. o desdobramento dos termos

espectroscópicos associados ~s diferentes configurações também p~

de ser visto nessa figura.

No íon ferrocianeto, as transições d-d permitidas por

.1111 -
spln, A1g-+ T1g e A1g-T29 sao observadasem 31.000 e

37.040 cm-1, respectivamente. Suas energiaspodem ser equaciona-

das em termos drn parâmetros8 e C de Racah, segundo:

Para os demais comp1gxos de pentacianoferrato(II), t~

mando-se como base uma simetria C4v' as energias das transições

d-d, permitidas por s~in podem ser representadas por:

1 -
E(lA ~ E(l»-1

EC1Al ~ lA2)

10 Dq -(35/4)Dt - C' 11.9

= 10 DR - C 11.10

- - ,--

E = 10 Dq - C 11.7

C1A19 1T19 )

E(lA -- 1T )
= 10 Dq + 168 - C II.8

19 2g
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2 2
b1 (x -y )

Eo + 6Dq + 2Ds - Dt~ /" a1 (z2)
E + 6Dq - 2Ds ~ 6Dto

t2g
b2 (xy)

Eo 4Dq + '2Ds - Dt/
,,~ (xz .' vz)

Eo - 4Dq - Ds + 4Dt

°h C4v energias

Desdobramento dos orbitais 2 num campo de simetriaOh e

com as energias correspondentes.

C4v '

1
Tgg

1E(2)

,,/ 18'-2

1A2" 1F:(1)

3 2
)

(e b2 b1

(e4b2 a1)

(e4b2 b1)
3 2 )(e b2 a1

1
T19

1
~g

1A--1 (e4b2)

°h C4v configuração

Desdobramento dos termcs'espectroscépicos, para uma simetria C4v

s' as configurações correspondentes.

Figura 7. Diagramas de desdobramento dos orbitais e'dos termas

espectrosc6picoS numa simetria C4v '(com alongamento axia1).

,- T -
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EC1A --18 ) = 10 Dq - 4Ds - 5Dt + 16 8 - C1 2

EC1Al--lE(2» = 10 Dq + 2Ds - 25/4 Dt + 16 8 - C

IJ.11

11.12

Dessas transições, apenas as de simetria E são orbi-

talmente permitidas no grupo de ponto C4 . A transição de energiav .

1 1
mais baixa, Al-' E(l) ocorre geralmente na faixa de 22.600 -

37.800 cm-l para os complexos de pentacianoferrato(II). O compor...

tamento dessa transição ao longo da série pode ser observado dire...

tamente na Tabela 11. As demais transições raramente tem sido

observadas, por serem pouco intensas ou por localtzarem-se na re-

gião do ultravioleta, onde as transições de transferência de car-

g8 e as internas nos ligantes, são muito frequentes.

Um aspecto bastante importante da transição d-d para

1
( )

, , - ~

o estada E 1 e que sua energia e funçao do parametro de distor-

ção tetragonal, Dt, definido por

Dt = ~ (Dqxy - Dqz+)7 11.13

sendo Dqxy associada aos cianetos, e Dqz+ , associado ao ligante

L, no complexo
n-

Fe(CN)5L .

A medida em que a força do campa do ligante L cresce,

aproximando-se da dos cianetos, Dt tende a zerm, e as energias

das transições lAl~ lE(l) aproximam-se da energia da transição

1
lA -. Tlg19

no ferrocianeto. Quando a força do campo de L au-

pera a dos cianetos, Dt torna-se negativo, e a energIa da transi-

ção lAl-- lE(l) ultrapassa a da transição acima, no ferroclaneto.
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Se os valores de 10 Dq para os cianetos permanecessem

ina1terados nos complexos de pentacianoferratoCII), a simples com-

paração das energias das transições d-d com as do ferrocianeta,

(cf. eqs. lI.?, 11.9 e 11.10) possibilitaria uma avaliação imedi~

ta do parâmetro Dt. Infelizmente, fazendo-se tal aproximação, VB-

leres po~co rea1{sticos resultam para esse parâmetro, apesar de

sua variação relativa apresentar-se consistente ao longo da série

de complexos. Na realidade, o parâmetro 10 Dq deve ser afetado p~

1as variações na distribuição de carga, que se propagam através das

ligações no complexo.

Estimativas emp!ricas de Dt foram efetuadas por TomB

et a165, utilizando valores médios de 10 Dq, segundo procedimento

semelhante ao proposto por Wentworth e Piper108 em complexos de

pentaamincobalto(III). Entretanto, para efeitos de compara,çãa,

esses valores não são necessários, já que a própria energia da tran-

sição IAI-+ IE(I) reflete diretamente a força do campo do ligante

L, fornecendo por si só, um critério~Jmediato para o estabelecimen-

to de uma série espectroqu{mica.

Assim, com base nos dados espectrais da Tabela-lI, p~

de-se propor a seguinte série espectroqu{mica, para os ligantes L,

nos complexos de pentacianoferrato(II):

NO+ ) - CO -)
CN- ) sulfóxidos

r:::\
SbCPh)3 IV NON\::J

)
@R

) su1fito N PCPh)3
/'....

NON ) NH2R ~~

) As(Ph) 3

~H3 ) H20
N

,- '"
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As outras bandas de absorção no ultravioleta, lista-

das na Tabela 11 não apresentam um comportamento sistemático para

estudos de correlação. Embora as transições de transferência de

carga Fe~ CN também sejam de interesse, seu estudo torna -se

limi tado pela frequente superposição de outras transições, na

mesma região do ultravioleta.

~pectros de complexos de pentacianoferratoCIII)

A oxidação dos complexos de pentacianoferrato(II)

conduz a uma lacuna nos níveis ocupados do metal, que passa a ter

uma configuração 3d5. Desse modo, transições de transferência de

carga de baixa energia, provenientes dos n{veis ocupados dos li-

gantes para o metal, tornam-se possfveis, conforme pode ser visto

nas Figs. 3 e 6.

De modo geral, os espectros dos complexos oxidados

apresentam bandas bem características na região do visível-ultra-

violeta próximo, as quais podem ser agrupadas em três conjuntos.

Uma compilação dessas bandas encontra-se na Tabela IV da p. segui~

te.

o primeiro conjunto de bandas, na região do vis{vel,

mostra-se bastante sensível à natureza do ligante, e tem sido atrl

buido a transições de transferência de carQa dos orbitais ocupa-

dos do ligante (provavelmente de simetria TI )
,

para o subn1vel 3d

parcialmente preenchido do metal.

T T



Tabela IV. Espectros Eletrônicos de Complexos Substituidos dé Pentacianoferrato(III).- . , 1 1
.

1 t a
na reg~ao do v~s~ve -u tràv~o e a~

n-
\J L"'Fe y

CTCN-+Fe
v

CTL-+FeFe ( CN) 5 L , L= CT Referências

2 5 , 4 (7, 5xl O2 ) e
2 a 87 O9

H20 29,4 (7,5xl0) Toma ,Espen on
et alo

NH3 25,4 ( 7 xl02) e 26,9 ( 8 xl02 r McCaffery et JO
- 3

27,0 ( 1 xl0 3) J 72NH2CH2C02 25,5 (1,Ox10 ) Toma, Marti '

rQ)-CH 3 23,9
3

27,6
3 T 73,111(1,4x10 ) (1,lxl0) orna

@
3 3 I

24,1 (1, lxl0) 27,2 ( 8 xl0) "
....

N:Q>-CONH2
3

27,5 ( 9 xlO2) "
23,9 (1, OxlO ) .

CH(OH)2 24,0
3 3 "

(1,7xl0) 27,3 (1,4xl0 )
/'=='

8 xl02) 29 4bNQN. 23,9 ( ",\:::::J'
r:::::\+ 3 29 4b

NQN-CH3 23,7 (2,8xl0 ) ",
- d 2

30 7b ,cCN ,
23,5 c (4,9 xl0 2 ) Alexander e" 3
25,3 (3,9xlo) 33,0 (1,3xI0) Gray 103

imidazol
2 3

28,2
2

Toma,MarftnJ221,7 (4,3xl0) 24,8 (1,Oxl0 ) (9,8xl0 )

Histidina
2 3 2 "

2 O, 8 (4, 8xlO) 24 ,7 (1. lxlO) 28,2 (9,8xl0 )

- continua -



n-
FeCCN)5L , L=

v L-FeCT

2
28 ,6 C 9 ,9 xl0 ) Gutterman e

G 112
ray

NCS-'d
3

19,2 C3,6xl0 )

N3-'d 18,0 (1,6xl03)

NCSe-,d
3

16,7 (2,2xlO )

3 e
16,0 (2,5xl0 )

P CPh) 3

- continuação-

v CN -FeCT

2
25,3 C5.2xlO )

2
23,9 (9,9 xl0 )

24 7b,

2
25,2 C5 ,9xl0 )

2 e
25,3 C6.,5xlO )

.,) L-.Fe
CT

Referências

31,0 Cl,6xl03)
"

a) em solução aquosa, energias em kK (absortividade molar), b) ombro ou inflexão,

c) transições de campo ligante, d) em EPA, 300 K , e)absort.molares estimadas.

2 "28,3 (8,7xl0 )

30,3 (
3

McCaffery et
I

1 xl O )e ç-

al110
CD

I
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o segundo conjunto de bandas apresenta uma faixa re-

lativamente estreita de energia (23.500 -25,500 cm-l) e tem sido

atribuidO a transições de transferência de carga provenientes de

orbi tai s 1T , ocupados, dos cianetos, para o subnfvel 3d parcial-

mente preenchido do metal. o não envolvimento direto dos orbitais

dos ligantes L, justificaria a pequena dependência das energias

em relação a esses ligantes.

o terceiro conjunto de bandas mostra-se mais sensfvel

à natureza do ligante L, nos complexos de pentacianoferrato(III).

Em virtude de sua ocorrência também em complexos com ligantes sa-

turados, p.ex. NH3' a atribuição de uma transição de transferên-

eia de carga proveniente de orbi tais f, ocupados, dos ligantes,

para o subn{vel 3d parcialmente preenchido do metal, tem sido sug~

"d
llO

rJ. a .
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11.3 - Espectros Mossbauer

o efeito Mossbauer tornou-se de grande utilidade

,. d f
' .

t A . t .
d d t d 113

qU1m1ca o erro, apos sua eX1S enC1a er Sl o emons ra a

na

em

,.
1960, no isotopo 57Fe.. Através da excitação com raios 1 prove-

nientes de um isótopo emissor, consegue-se pelo efeito Doppler

atingir a condição de ressonância necessária para que ocorra abso~

ção pelo isótopo em estudo. A absorção ressonante de raios 1 pe-

la amostra está relacionada com transições nucleares, as quais são

afetadas em pequena extensão, pelo ambiente qu!mico.

As diferenças nos espectros Mossbauer decorrem das

interações entre a distribuição das cargas nucleares e os campos

elétricos e magnÉticos extranucleares. Essas interações dão origem

aos parâmetros conhecidos como deslocamento isomérico, 1.5. ou ~ ,

e desdobramento quadrupolar, Q.S., ou t:.
.

Sabe-se que os deslocamentos isoméricos estão relaci~

nados com interações eletro~táticas entre a distribuição de carga

no núcleo e os elétrons s, os quais apresentam probabilidade fi-

nita na região nuclear. Em consequência das interações, tanto o

n!vel fundamental como os n!veis nucleares excitados são ligeira-

mente perturbados. Na teària de perturbaçâo, os deslocamentos quf-

micos irão depender diretamente de um fator nuclear associado com

a variação nos raios dos estados fundamental e excitado, assim c~

mo das diferenças nas densidades eletr6nicas ~ , no núcleo, com

respeito a uma dada referência. Isso pode ser dessrito através

da equação
114

11.14,

~R
[

2 2
1~=K- "Y-"fR a r

11.14

1.. T
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2
onde "Y a e 2

"t'r representam as densidades eletrônicas ~ no

absorve dor e na referência, K é uma constante para um dado isótopo,

e ~ representa a variação relativa dos raios nucleares no estado

fundamental e excitado, que no caso do 57Fe é ( D.

As variações nas densidades eletrônicas E ou d- tam-
bém afetam os deslocamentos qufmicos, atraves de interações indir~

tas com os elétrons s. Tem sido demonstrado, como regra geral,

que um aumento na densidade eletrônica 4~ leva a uma diminuição no

deslocamento isomérico, ao passo que um aumento na densidade eletr~

nica 3&, produz um efeito oposto.

Na presença de um campo elétrico de simetria não cúbi-

ca, as interações podem resultar num desdobramento dos nrveis nu-

cleares em 1+1/2 sUbnfveis, desde que I, o spin nuclear, seja fr~
. '.cJ.onarJ.o. No caso do 57Fe, enquanto o estado fundamental de spin

I = 1/2 permanece ina1terado, o n!vel I = 3/2 desdobra-se em 2

subnfveis. Esse desdobramento pode ser visto na Figura 8. Desse

modo, um espectro de duas linhas é obtido no caso de complexos de

pentacianoferrato(1l) (vide Fig. 8). A separação entre os picos

constitui o desdobramento quadrupolar, enquanto o deslocamento do

centro com respeito a uma referência, constitui o deslocamento iso-
, .

mer1.CO.

Em virtude dos parâmetros 1.5. e Q.5. dependerem dos

fatores eletrônicos, seu interesse sob o ponto de vista qurmico
115-116

torna-sebastantegrande. Teoricamenteespera-seque um aumento

na capacidade doadora-u de um dado ligante conduza a um increme~

to na população eletrônica dos orbitais 3d, 4s e 4p do íon metálico

r
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'/2 / ç~::
~"2

\ 12 /

deslocam.
químico

desd obra m.
quad rupo lar

b

a

-2 -~ o 2
mm/I

Figura 8. Desdobramento dos n{veis nucleares em campo de sime-

tria não cúbica. Espectros Mossbauer dos complexos Fe(CN)SN02-

(a) e
Fe(CN)5NH2CH2C02-~ (b), na temperatura ambiente.
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central. Visto que o I.5. é mais sensfvel à variação na população

eletrônica L~~ , tem-se como consequênc:ia C v. eq. Ir .14) uma diminui

ção no valor desse parâmetro. Aumentando-se o poder receptor-TI

do ligante, em virtude da retrodoação,a população eletrônica 3d

diminui reduzindo o valor de 1.5.

o desdobramento quadrupo1ar parece ser determinado

principalmente pelas desigualdades nas contribuições (j e lí na

estrutura eletrônica do composto. Também é influenciado por desi-

gualdades nas distribuições das cargas iônicas, em se tratando

114
compostos pouco covalentes. Observa-se, de modo geral que

Q.5. aumenta em função do poder receptor- JT dos ligantes, porém

de

o

diminui com respeito ao poder doador-u No caso em que ambos os

fatores variam simultaneamente numa sÉrie, o comportamento dos Q.5.

torna-se de difrcil interpretação.

Os complexos de pentacianoferratoCII) formam uma sé-

rie bastante propfcia para estudos de efeito Mossbauer, em virtude

da simplicidade dos espectros e da possibilidade de variações sis-

temáticas nos ligantes. Os primeiros trabalhos nessa série foram

publicados por Costa et all17
20

e Fluck . O nGmero de dados dis
. -

ponrvel atualmente é bastante grande, conforme pode ser visto

Tabela V, da página seguinte.

na

Nota-se nessa tabela, que os deslocamentos isomÉricos

variam com a temperatura, aumentando de aproximadamente 0,08 mm/s

para um abaixamento de 200 graus na temperatura. Essas variações

podem ser analisadas melhor na Figura 9. Já os desdobramentos

quadrupolares apresentam-se pouco sensíveis à temperatura.
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Tabela V. Deslocamentos Isoméricos e Desdobramentos Quadrupo1ares de

Complexos de PentacianoferratoCII).

Composto T 1.5. Q.S. Referências

°c mm/s mm/s

Na2FeCCN)5No.2H2o
+ 25 0,0

+ 20
1,712 -0,006 F1uck et aI

-107
+

1,725 !0,006 ibidem0,040 -0,003

-195
+

1,70
+ 67

0,090 -0,02 -0,02 Burger et aI

Na3Fe(CN)5Co.H2O
+ + 118

+ 25 0,118 -0,002 0,366 -0,004 Monaghan et aI

Na4Fe(CN)6.1OH2O
+ 25

+ O ibidem0,192 -0,001

Na3FeCCN)5dmso.2H20
+ 25

+ +
ibidem0,226 -0,001 1,028 -0,002

+ 21
+ +

Weihofen
119

0,226 -0,003 1,020 -0,004

-187
+ +

ibidem0,299 -0,003 1,015 -0,004

Na5FeCCN)5So3.2H20
+ 25

+ + 11
0,222 -0,001 0,697 -0,002 Monaghan et a

+ 25
+ + 20

0,229 -0,005 0,724 -0,005 F1uck et aI

-123
+

0,718 :to,ooS ibidem0,286 -0,005

Na3FeCCN)5P(Ph)3
+ 25

+ + ibidem
121

0,231 -0,009 0,616 -0,009
+ +

- 65 0,257 -0,009 0,658 -0,009 ibidem

-110
+

0,611 !0,009 ibidem0,273 -0,009

-195 0,31
+

0,54
+ 67

-0,02 -0,02 Burger et aI

Na2Fe(CN)5MPz.4H20

+ + 11
+ 25 0,262 -0,001 0,964 -0,003 Honaghan et a

+ + 65
-195 0,32 -0,02 1,10 -0,02 Toma et aI

Na3Fe(CN)5Pz.1,5H20
+ 25 0,272 :!:0,001

+ 11
0,897 -0,003 Monaghan et a

+ + 120

Na3FeCCN)5PzO.xH20
+ 25 0,265 -0,015 0,966 -0,008 Aymonino et aI

xH20 +
0,96

+ 65

Na4FeCCN)5PzC02.
-195 0,33 -0,02 -0,02 Toma et aI
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- -

- continuação -
Composto T I.S. Q.S. Referências

oc mm/s mm/s

+
0,890 0,008

120

Na3FeCCN)5PyCONHNH2 + 25 0,256 -0,015 Aymonino et aI

Na3FeCCN)5PyCONH2
+ 25

+ +
ibidem0,256 -0,015 0,883 -0,008

0,267 !0,002
+ 118

Na3Fe CCN)5PyCH 3.
+ 25 0,830 -0,004 !'-1onaghan et a1

2H20

Na3FeCCN)5Py.3H20
+ 25

+ +
ibidem0,262 -0,002 0,802 -0,004

-195 0,33 0,02 0,74 0,02
65Toma et a1

Na4FeCCN)5N02
+ + 118

+ 25 0,264 -0,Q01 0,872 -0,002 Monaghan et a1
+

0,875 :t0,004
119+ 21 0,268 -0,003 Weihofen

-107
+ + 20

0,323 -0,007 0,855 -0,005 F1uck et a1

-187
+ +

Weihofen
119

0,333 -0,002 0,900 -0,003

Na3FeCCN)5AsPh3
+ 25 0,29

+ + 121
-0,010 0,916 -0,015 F1uck et a1
+

0,928 :t0,015- 55 0,299 -0,010 ibidem

-110
+ +

ibidem0,304 -0,008 0,919 -0,010

Na4FeCCN)5SbPh3
+ 25 0,26

+
0,94

+ ibidem-0,02 -0,02
+ +- 55 0,295 -0,014 0,945 -0,010 ibidem

-110
+ +

ibidem0,313 -0,014 0,949 -0,010

-195 0,36
+

0,97
+ 67

-0,02 -0,02 8urger et a1

118

Na3FeCCN)5NH3.3H20
+ 25 0,285 :tO, 001 0,59 :t0,003 Monaghan et a1

+ + 20
+ 25 0,267 -0,006 0,663 -0,006 F1uck et a1

+ +
Weihofen

119
+ 21 0,278 -0,002 0,684 -0,003

0,322 0,005
+ 20

-127 0,671 -0,004 F1uck et aI

-187
+ + W "h f 1190,346 -0,002 0,678 -0,002 e1 o en

.
+ +

ibidem
Na3FeCCN)5NH2CH2Ph

+ 21 0,280 -0,003 0,822 -0,004
+ +

-187 0,353 -0,003 0,818 -0,004 ibidem
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- continuação -

Composto T

°c

1.5.

mm/s

Q.5.

mm/s

Referências

Na3Fe(CN)smorph. + 21
+

0,901 :t0,003
119

0,297 -0,002 !.:Jeihofen

-187 + +
ibidem0,374 -0,003 0,889 -0,003

Na3Fe(CN)5pirro1.
+ 21

+ +
0,283 -0,003 0,74S -0,005 ibidem

-187
+

0,75S :0,0030,356 -0,003 ibidem

+
118

Na3Fe(CN)SNH2NH2
+ 2S

+
0,278 -0,001 0,702 -0,001 Monaghan et a1

. 3Ht°
Na3Fe(CN)5NH2 H3

+ 25
+ +

ibidem0,281 -0,003 0,780 -0,005

. 2H2o

Na3Fe(CN)5NH(CH3)28
+ 25

+
0,823 !0,004 ibidem0,292 -0,002

3H2o

Na3Fe(CN)SNH2C2HS
+ 25

+ +
ibidem0,287 -0,002 0,742 -0,004

Na Fe(CN)SNH2C2H4oH
+ 21

+ +
Weihofen

119
0,287 -0,002 0,795 -0,004

3 -187
+ +

ibidem0,359 -0,002 0,803 -0,003

120

Na2Fe(CN) 5J2H5.
+ 25

+ +
Avmonino et aI0,280 -0,015 0,735 -0,008

Na2Fe(CN)5NH2C2H4NH3 + 25
Q,273 !O,oIS 0,787 :0,008 ibidem

Na2Fe(CN)SNH2C3H5NH3 + 25

+ +
ibidem0,286 -0,015 0,756 -0,008

Na2Fe(CN)5NH2C6H12NH3+ 25

+
0,788 :0,008 ibidem0,288 -0,015

Na2Fe(CN)5pipzH
+ 25

+ +
ibidem0,297 -0,015 0,995 -0,008

118

Na3Fe(CN) SH20.
+ 25

+ +
1onagham et a10,297 -0,001 0,795 -0,002

3H2o
+ 25 0,31

+
0,80 :0,05

117
-O ,OS .Costa et a1

-19S 0,42 :t0,02 0,71
+ 57
-0,02 Burger et a1
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- continuação -

Composto T 1.5. Q.5. Referências

oc mm/s mm/s

Li2Fe(CN)5NO.3H20 + 25 0,05
+

1,62
+ 122

-0,02 -0,03 Garg e Goel -

118

Li4Fe(CN)6.3H20
+ 25 + ° Monaghan et aI0,165 -0,001

K2FeCCN)5NO.2H2O
+ 25 0,07

+ + 122
-0,02 1,74 - 0,03 Garg e Goel

K4Fe(CN) 6. 3H20
+ 25

+
°

20
0,213 -0,005 Fluck et aI

+ 25
+

° ll
0,226 -0,003 Monaghan et a

-105
+

° 20
0,263 -0,005 Fluck et aI

K3Fe(CN)sCo
+ 25 0,15 ? f 1141 . tre. ocoCl .

+ + 71,72

K4Fe(CN)591y.3H20
+ 25 0,28 -0,02 0,78 -0,02 Toma e f'!lartins

K4FeCCN)5Hist.3H20
+ 25 0,28

+
0,88

+
ibidem-0,02 -0,02

K3Fe(CN)5imid.3H2o
+ 25 0,28

+
0,80

+ ibidem-0,02 -0,02

Rb2FeCCN)SNO
+ 25 0,13

+
1,78

+ 122
-0,02 -0,02 Garg e Goe1

CsFe(CN)5NO
+ 25 0,40

+
2,00

+
ibidem-0,02 -0,03

118

CS4FeCCN)6.3H2o
+ 25

+
° Monaghan et aI0,227 -0,002
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0.4

o

0.3

0.2

O. ,
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dm 10

CH.

N 0+
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Figura 9. Variações nos deslocamentos isoméricos em função da

temperatura (dados extraidos da Tabela V)
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Os estudos de raios-X já mencionados anteriormente, tem

revelado a ocorrência de interações entre os tons )
n-

Fe(CN 5L e os

cátions reticulares. Por isso, na comparaç~o dospar~metros Moss-

bauer da Tabela V, os efeitos dos cátions não podem ser negligen-

ciados. Efeitos de hidratação também podem apresentar alguma im-

port~ncia, apesar de ainda não se ter dados a respeito.

Na temperatura ambiente, as variações nos 1.5. dos com-

plexos de pentacianoferrato(II) distribuem-se da seguinte maneira:

classe de complexos faixa dos 1.5.

A (NO+, CO, CN-)

8 (lig. contendo P, S, As )

C (lig. aromat. N-Het.)

D (lig. saturados)

0,00 - 0,22 mm/s

0,22 - 0,26 mm/s

0,26 - 0,28 mm/s

0,28 - 0,30 mm/s

Esses resultados ressaltam claramente a import~ncia das

interações ~-receptoras com os ligantes, crescentes à medida em

que se caminha da série D para a série A.

As variações nos 1.5. dos cianoferratos ~ra~ correlacion§

das com as transições de campo ligante nesses complexos, por Toma et

a165, com base nos dados limitados dispon!veis na época. Atualmente,

essa correlação apresenta-se bastante completa, como pode ser visto

na Figura 10. Esses resultados s~o bastante estimulantes pois es-

tabelecem uma relação direta entre a espectroscopia Mossbauer

a espectroscopia eletrônica.

e



- 60 -

I. s.

mm/I

0.3
N H3
NH2R
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O
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NO

20 25 .30 35
~ (k K)
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Figura 10. Correlação entre os deslocamentos isoméricôs, I.S. e

as energias das transições d-d, 1A1-1E(1), nos com-

p1exos de pentacianoferratoCII). Ctemp. ambiente)~
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A equação geral de correlação, obtida por regressão li-

near, apresenta-se igual a:

1.5. = +
0,806 - 0,071 - (0,0207 ! 0,0012) vd-d 11.15

Numa comparação entre o parâmetro Dq, de campo ligante,

e o 1.5 (Mossbauer), torna-se claro que ambos fornecem uma visão

coerente das interações eletrônicas no complexo. o parâmetro Dq

cresce em função do desdobramento dos orbitais & , provocado pelas

interações ~-doadoras ou ~-receptoras com os ligantes. O parâ-

metro 1.5. varia da mesma forma com respeito ao poder doador ú ou

receptor ~ dos ligantes, cujos efeitos são transmitidos ao n~-

cleo através dos orbitais s.

Os desdobramentos quadrupolares, por dependerem de di-

ferenças entre as contribuições G"-doadoras e ~-receptoras dos

ligantes, não mostram uma correlação bem definida com os parâme-

tros Dq, ou 1.5. Embora a existência de correlação linear entre

1.5. e Q.5. tenha sido proposta em alguns casosl23, o quadro am-

plo mostrado na Figura 11 não permite postular a generalização do

fato.

Abstraindo-se os complexos com os ligantes isoeletrôni-

+ -
cos NO , Co e CN , nota-se na Fig.ll, uma distribuição aproxima-

damente triangular para os complexos restantes. Na região cen-

tral do triângulo estariam localizados os complexos que apresentam

contribuições f e ~ compar~veis. Aproximando-se do~ v~rtices da

base do triângulo, estariam de um lado, os complexos com ligantes

onde predominariam a contribuição 1C",edo outro, a contribuição f' .
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I. s.
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Q.s.{mm/ S)
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Figura 11. Distribuição dos valores dos desdobramentos quadrupo-

lares, em função dos deslocamentos isoméricos nos com-

plexos de pentacianoferratoCII).
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Parâmetros Mossbauer de Complexos de PentacianoferratoCIII).

Exemplos tlpicos, disponfveis, de parâmetros Mossbauer

para os complexos oxidados, podem ser vistos na Tabela VI. De

modo geral, pode-se notar que a oxidação do fon met~lico leva a

uma diminuiç~o nos deslocamentos isom~ricos, aumentando ao mesmo

tempo, os valores dos desdobramentos quadrupolares.

° aumento da carga do fon metálico deve implicar numa

intensificaç~o da doação u do ligante, refletindo-se num aumento

da populaç~o 4s e portanto numa diminuiç~o dos valores dos deslo-

camentos isoméricos. A pequena participação de interações de

retrodoação nos co mplexos oxidados aum2ntaria o contraste nas

contribuições ü-doadoras e ~-receptoras, com consequente au-

mento nos desdobramentos quadrupolares.

Tabela VI. Deslocamentos isoméricos e Desdobramentos Quadrupolares

para complexos de PentacianoferratoCIII).

Composto T

°c

I.5. Q.5.

mm/s

Referênci as

mm/s

T --

H3FeCCN)6
+

0,20
+ 124

+ 25 0,20 -0,02 -0,03 Garg

Li3FeCCN)6
+ 25 0,15 :0,02 0,29

+
ibidem-0,03

.4H20

f"Í3FeCCN)6
+ 25

+
0,280 :0,003

20
0,136 -0,003 Fluc;k et al

-106
+ +

ibidem0,185 -0,003 0,358 -0,003

Rb3Fe(CN)6
+ 25 0,24

+
0,43

+
Garg

124
-0,02 -0,03

.2H20
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- continuação ..

Composto T I.S. Q.S. Referências
°c mm/s mm/s

CS3Fe(CN)6 + 25 0,26
'+

0',50
+ G 124-0,02 -0,03 arg

Na3Fe(CN)6.
+ 25 0,22 :!:0,02 0,38

+
ibidem-0,03

H20

Na2Fe(CN)5NH3.
-195 0,15

+
1,85

+ 67
-0,02 -0,02 Burger etal

2H2o

Na2Fe(CN)5PPh3
+ 25

+
1,à:38 ::0,020

. 20
0,137 -0,025 .F1uck et aI

- 55
+

1,300 :!:0,0150,168 -0,010

-112 0,214 :!:L1,Olo
+

1,453 -0,015

-156
+

1,516 :!:0,0100,219 -0,008

Na2Fe(CN)5.
+ 21 +.. +

Wéihofen1190,173 -0,004 1,833 -0,003

-187
+ +

NH2(CH2)2oH
0,253 -0,003 2,159 -0,003

Na2Fe(CN)5morph. + 21
+ +

i:bidem0,181 -0,002 1,784 -0,004

-187 + +
0,260 -0,002 1,912 -0,004

Na2Fe(CN)5.
+ 21

+ +
ibidem0,182 -0,002 1,700 -0,003.

piridinóxido -187
+ +

0,263 -0,002 2,025 -0,004

Na3Fe(CN)5AsPh3
- 53 + . +0 F1uck et a11210,205-0,012 1,006...,025

+ +
-115 0,224 -0,008 1,142 -0,015

-160 0,251 :!:0,008
+

1,237 -0,015

Na2Fe(CN)5SbPh3
- 53

+ +
ibidem0,263 -0,008 0,9.36 -0,010

0,285 :!:0,008
+

..114 0,948 -0,010

-16],
+

0,943 ::0,0100,312 -0,005
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11. 4 - Espectros de Ressonância Nuclear Magnética

A aplicação da espectroscopia de ressonância nuclear. ma~

nética em estudos de correlação constitui um assunto de grande in-

teresse. Trabalhos sistemáticos voltados principalmente para o

. - A 125 126 127 128
problemada l~gaçaoem complexosde rutenio ' ,cobalto '

e rÓdio127 tem aparecido nos últimos anos. O primeiro estudo ne~

se sentido, na qu{mica dos cianoferratos, foi apresentado em 1975

por Toma, Malin e Schmidt78, com base em espectros de ressonância

lrte l3C.

Nos complexos de pentacianoferrato(II), as informações

almejadas do ponto de vista estrutural são mais facilmente obtidas

através da análise dos deslocamentos qu!micos relativos aos ligan-

tes coordenados. Esses complexos apresentam caracter!sticas bas-

tante favoráveis para estudos sistemáticos, possibilitando medidas

de ressonância l3C , tanto nos cianetos como nos demais ligantes ,

assim como medidas de ressonância 1H nestes últimos.

Espectros típicos de RNM de l3C podem ser vistos na Fig.

12, para os complexos de pentacianoferrato(II) com imidazol, Co e

NO+. Os picos mais intensos, em 134,8, 162,8 e 181,1 ppm (vs TMS)

f .." ". 13CN tnesses espectros, oram atrlbuldos a ressonanCla dos equa 0-

riais. Os picos adjacentes, de menor intensidade, foram atribuidos

aos l3CN axiais.

As variações nos deslocamentos qu{micos dos sinais de res

,. . d 13CsonanCla e nos diferentes complexos são bastante acentuadas,

superando de até uma ordem de grandeza as variações observadas

t d ". 1
espec ros e ressonanCla H.

nos
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Figura 12. Es~ectros de RNM C dos complexos de pentacianoferrato(II) com

NO , CO e imidazol. (desloc.qu!micos vs. TMS)~_..
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01
-

N 1
Uma comp1 açao de dados de espectros de R M H e 13C de

uma variedade de complexos de pentacianoferratoCII) encontra-se na

Tabela VII.

A condição de ressonância para que se observe transição

entre dois níveis nucleares desdobrados por um campo magn~tico, H ,o

varia para os átomos nas diferentes partes da mo1~cu1a, em função

da constante de blindagem magn~tica exerci da pelos elétrons. O ca~

po magn~tico local, H, dif~re do campo aplicado, H , por um fatoro

de proporcionalidade Cl - (j) onde (j é a constantede blindagem

que resulta das influências do ambiente qufmico ao redor do núcleo.

A interpretação dos deslocamentos químicos listados na

Tabela VII necessita de um conhecimento detalhado das diferentes

contribuições eletrônicas e magnéticas da mo1~cula, para a consta~

te de blindagem do núcleo em estudo. Na teoria de Pople131 a cons

tante de blindagem
~A, ,
v de um nucleo A numa molecula, pode ser des-

membrada em vários termos intra e interatômicos,

A
G" =

AA
(J'

do1a +
AA

<r

para
+ L G" BA

B;tA

+
A

G'deloc
+

A
fsolv

11.16

onde

AA
Q'
d
o
1a representa a proteção diamagn~tica decorrente da distri-

buição eletrônica ao redor do núcleo, esfericamente simétrica,

AA
r representa a contribuição paramagnética proveniente da
para .

distribuição eletrônica não esf~rica ao redor do núcleoo (Na teo-

ria de perturbação de segunda ordem, esse termo surge da interação

entre o estado fundamental e os estados excitados),



Tabela VII. - 'N M'" 13 lH de Complexos deEspectros de Ressonancla uclear agnetlca, C e

;1 Pentacianoferrato(II). (Sol. aquosa, b (ppm) vs TMS)

n-
á(13C) b(13C) Poso b(13C) õ(lH) Referências

Fe (CN) 5 L

CN CN
em L em L em Leq. ax.

NO+ 134,8 132,8 complexo(livre)complexo(livre)T t 1129ornae a

135,1 133,2 ibidem78

135, O 132,8 F' d 113019ar et a

CO 162,8 163,4 213,4
129

Toma et aI

CN 177,0 177,0 ibidem78 CT\

- -177, 3 177,3 F' 130
OJ

19ard et aI I

SO(CH3)2 170,0 167 ,O 47,7 ( 39,7) 3,18
78

(2,65) Toma et aI
.. ()

l'
(8,90) ibidemNQNCH3+ 172,3 166,2 o( 159,8 (150,9) 9,70

(!J 133,2 (137,4) 8,20 (9,35) ibidem

f 49,0 ( 50,0) 4,15 (4.45'> ibidem
ot +

F' d 1130dg/- (QN-CH3 179,3 174,9 c( 158,5 050,7) 19ar et a
\ .

f' 121,1 (123,1) ibidem

l' 49,2 ( 49,1) ibidem

t{Q'N- Fe (CN) 5

3-
(145,3)

78
177,8 173,0 \)( 150,6 8,64 (8,55) Toma et aI
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n-
(13C) S(13C) Poso b(13C) S(IH) Referências

Fe ( CN ) 5 L

I r=\ 78
NQN 177,3 173,5 O( 153,2 (145,3) 9,05 (8,55) Toma et aI

\::::::/
{3 143,0 (ILt5,3) 8,20 (8,55) ibidem

Ng-CO 180,O 175,8 o< 158,1 (150,0) 9,00 (8, 6O) ibi dem
'NH

{3 124,3 (125,2) 7,40 (7,65) ibidem2

l' 140,0 (142,1) ibidemo
C'NIi2 170,6 (171,2) "

@ 180,2 177,1 o( 156,8 (149,3) 8,78 (8,45) ibidem
(3 124 ,3 (125,2) 7,05 (7,40) ibidem I
l' 136,7 (138,3) 7,55 (7,85) ibidem CT\

\O

r{Q)-CH3 179,3 176,7 o( 156,3 (149,6) 8,60 (8,20) ibidem
(3 125,1 (125,9) 6,95 (7,15) ibidem

148,2 (149,1) ibidem

CH;5 20,9 (21,1) 2,30 (2,30) ibidem

@-CN 179,2 174,3 158,2 (150,5) F' d 1130c( l.gar et a

125,2 (127, O ) ibidem

l' 119,0 (121,4) ibidem

-c:N 117,6 (117,6) ibidem
129

QN 181,1 179,1 "" 132,7 (122,3) 7,01 (7,22) Toma et al .-'
7,77 (7,87) ibdem

c( l' 140,5 (136,2)
I

117,5 (122,3) 7,22 (7,22) ibidemI 1"i

NH2CH2C02
-

3,09 (3,22) ibidm180,2 178,4-I



~

- 70 -

L erSA
S~A representa a contribuição relacionada com os efeitos

induzidos em A, pela anisotropia magnética dos átomos B~A,

A
r
d I representa a contribuição interat6mica em moléculase oco

c!clicas, associada à delocalização ou circulação dos elétrons ao

longo do anel,

vso1v. representa todas as contribuíções do solvente para
a

constante de blindagem.

Os cálculos teóricos dos deslocamentos qurmicos tornam-se

bastante dif!ceis, em virtude do grande número de fatores a serem

considerados.

No caso do

AA
l3C, o termo diamagnético, (fd' , coi'relacio-

~a

na-se diretamente com a carga nuclear efetiva no átomo de carbon~~2

133 AA,
De acordo com Karplus e Pople , o termo v e opara

mais importante, contribuindo com até 9~~ da blindagem total. Es-

se termo pode ser expresso em função da separação energética entre

o estado fundamental e o excitado, AE, através da equação

AA
(j = -
para

2 h2e . 1
.

< 13~ . (qAA + ~ qAB )
r 7 2p BtA

11.17
2m2c2 ÔE

onde <+> representa o valor médio do inverso cúbico do raio dosr

orbitais 2p, e os termos emqAA e qAB contém os coeficientesdos

orbitais 2p , 2p e 2px y z utilizados na construção dos orbitais mo-

leculares para o estado fundamental e o excitado.

A t .
b

. .. d . t . d ... ~ ,,",AB ,
con rl ulçao a anlSO ropla e v~zlnhança L-~ , e ge-

13 A~B
ralmente pequena para o caso do C, contudo, torna-se bastante

- "
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onde ~8 corresponde à variação nos tensores desuscéptibi1ir::lade

magnética nas direções \I e 1. 8
'" .
e o an~ao eixo de simetria,

10 de 8A com respeitoa esse eixo, e N, o número de Avogadro.

" f

Os demais termos, provenientes das circulações dDseli~

trons ao longo do anel, assim como da influênciado solvente, Mão
" ...,

podem ser generalizados. Apresentam geralmente importância secun-

dária em estudos de correlação, por se manterem relativamente con!

tantes dentro das séries.

Com base nos fatores apresentados, pode,.se ,tentar uma i!!,
.. A

terpretaçao do quadro de resultadosde ressonancia 13C'é lHmo.! '

trados na Tabela VII. Nota-se em primeiro lugar que os des10cameh

tos químicos dos cianetosequatoriaisacompanhamde perto os ;dos

cianetos axiais. Em ambos os casos, os deslocamentos caminham "."
no

sentido de uma maior proteção ou blindagem diamagnética, partindo

dos complexos com ligantes saturados até o íon nitroprussiato.

Se é fato que através da retrodoaçãO-lT, as cargas ele-

trônicas localizadas nos cianetos são des10cadas no sentido do re-

ceptor, p.ex. NO+, isto é,

" ~

N= C - Fe - N= O

--- -- -- --- u -----

\

:\

-- - -~

importante para a ressonância 1H . "'
Pode ser expresso atraves da

..
equaçao

Lu
8A 1 L X8

2(1 - 3cos 8)
8A = - -. .

11.183N 8A 3
r 8
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então torna-se claro que a proteção observada não pode ser explic~

da através do termo diamagnético
AA
1dia .

o aumento formal de car-

ga no 10n central, em virtude da retrodoação, teria um efeito de

intensificar a atração pelos elétrons dos cianetos, tornando o ca~

bono menos blindado eletronicamente.

A outra consequência desse efeito geria o fortalecimento

da interação u, NC-Fe, 1ev~ndo a uma maior estabilização dos

orbitais moleculares localizados nos cianetos. A estabilização dos

níveis populados i~plicaria num aumento de ~E na equação11.17 ,

e portanto, numa menor contribuição do termo paramagnético, yAA
, para

para a constante total de blindagem. Essa hipótese é corroborada

pelos deslocamentos químicos na série CN-, CH3CNe HCN, respecti-
., 134 135 136

vamente~ua1s a 168,6 , 117,2 e 110,9 ppm, onde se pode

\..

notar que a remoção de carga do cianeto resulta num aumento da cons

tente de blindagem, e portanto, numa diminuição dos deslocamentos

, .

qU1m1cos.

A contribuição do termo Z:(jAB
A~B

para a blindagem dos13CN

dos complexos é bastante difícil de ser avaliada. De acordo com

a equação 11.18, a anisotropia de vizinhança pode levar tanto a uma

proteção diamagnética como a uma desproteção (paramagnética), de-

pendendo do sinal de ~;x. = Ãill-'Ãll. , e da orientação relativa dos

átomos em consideração.

Os termos ;til e 'X-..Lsurgem da mistura dos estados exci

tados lE e
lA2 (vide fig. 7, cap.II.2)

com o estado fundamen-

tal do ion metálico, sob ação do campo magnético. No caso de com-

plexos com ligantes de Dq menor que o do cianeto, o estado lE(1)

~
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situa-se abaixo de lA2 ; entretanto, para ligantes de campo mais

forte, como NO+ e CO, o contrário vem a ser mais provável. Conside

rando que esses estados são polarizados diferentemente nas direções

x, y e z, as variações em %" e ~l , deveriam produzir efeitos con

trastantes nos deslocamentos químicos dos cianetos equatoriais

axiais. ao longo da série de complexos.

e

III 137
Em complexos do tipo Co (NH3)5X, Hendrickson e Jolly

demonstraram que os deslocamentos químicos lH das amônias em cis

(equatoriais) e em trans (axiais) variam em sentidos opostos com o

aumento da força de campo ligante de X.

Nos cianoferratos os deslocamentos químicos dos cianetos

equatoriais e axiais caminham no mesmo sentido ao longo da série,

o que permite excluir os efeitos de anisotropia de vizinhança como

os principais responsáveis pelos resultados observados nos espectros

desses complexos.

Excluindo-se ainda os efeitos de meio, que são desprez!-

veis em comparação com as variações de deslocamento químico obser-

vadas nos cianoferratos, os efeitos da contribuição paramagnéticB

AA
O'"para

permanecem como os mais importantes no presente estudo.

Tentativas de correlação dos deslocamentos qu!micos l3CN

com os resultados da espectroscopia eletrônica e Mossbauer podem

ser vistas na Figura 13, da p. seguinte.

As equações de correlação já não são tio precisas cornoa

11.15, visto que o ponto de observação está centrado no ligante ,

perturbado pelo íon metálico e pelas contribuições de vizinhança.

--.
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Figura 13. Correlação dos deslocamentos qufmicos (l3C) de comple~

xos de pentacianoferrato(II) com os deslocamentos iSQm~ricos, 1.5.

(Mossbauer), e as energias da transição d-d, lAl-1E(l) .
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I.S.(mm/s) = (-0,835 :0,425) + (0,00612 ~0,0006l) 6,
eq.

+ +
1.5. (mm/s)= (-0,787 -0,597) + (0,00594 -0,00087) b ax.

11.19

11.20

"'d-d(kK) = (74,3 :!:23,7)

+
- (0,2661 - 0,0342) b

eq
11.21

"'d-d(kPí) = (71,8 ~ 30,9)

+ .

- (0,2561 - 0,0452) b ax. 11.22

A interpretação dos deslocamentos qufmicos dos ligantes L

coorden~dos incluidos na Tabela VII, pode ser feita mais convenien-

temente através da comparação com os deslocamentos qufmicos dos

ligantes livres. Esse tipo de comparação está ilustrado graficameü

te na Figura 14, onde se pode notar a concordância dos resultados de

lH e l3C nas diferentes posições dos ligantes aromáticos N-heter2

c!tlicos.

A ordenação dos ligantes na Figura 14 foi feita de acordo

com suas afinidades eletrônicas crescentes (no sentido de baixo pa-

ra cima), deduzidas a partir dos espectros de transferência de car-

ga, já discutidas na secção 11.2.

A análise dos deslocamentos qufmicos nas posições mais

afastadas do local de coordenação apresenta a vantagem de ser sim-

plificada pela minimização dos efeitos de anisotropia do centro me-

tálico, que, conforme mostra a equação 11.18, deve decair com a te!

ceira potência da distância. Torna-se assim bastante significativo

o comportamento observado na Figura l4apara os deslocamentos qu!mi-

1 13 . '" " tcos H e C nas poslçoes~ e l' , apontandopara um aumen o na

proteção diamagnética crescente com a afinidade eletrônica do li-

gante.

_. --
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~ÔI3C
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lH e l3CFigura 14.& Variaç5es nos deslocamentos qulmicos

de ligantes aromáticos N-heteroq~clicos coordenados ao lon

FeCCN)53-, com respeito aos liga~tes livres.
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Esse comportamento é consistente com um aumento na pro-

.. o , o I AA d 1
..

I dteçao d1amagnet1ca, r ,provoca o pe a retrodoaçao~ nvocan o

um comportamento ~inerg{stico, como proposto por Taube25 em com-

plexos de rutênio, a retrodoação pode aumentar a basicidade do

ligante, tornando-o melhor doador-fj"". Desta maneira também afe-

ta as energias dos nIveis ocupados e vazios do ligante aromático,

minimizando a contribuição do termo paramagnético, IJ'AA .

para

Esses fatores tornam os deslocamentos qu!micos nas posi

ções ~ e r do anel aromático sensfveis aos efeitos da retro

doaçao no complexo~

Uma comparação interessante resulta das variações nos

deslocamentos qu!micos de uma série de complexos de configuração d6,

tendo em comum o ligante piridina. Essa série, ilustrada na Figura

14.~ foi ordenada intuitivamente, segundo as tendências esperadas

na intensidade da retrodoação metal-piridina.
13Para os C e lH

nas posições ~
e

õ' , o sentido dos deslocamentos ao longo da

série concorda com o esperado com base nos efeitos de retrodoação.

Os deslocamentos dos
1 13C o .. iH e na pOS1çao IX, em v rtude

de sua proximidade do {on metálico e dos cianetos vizinhos, tornam-

o , o 1 . .. O
..

i lH-se de d1f1Cl 1nterpretaçao. comportamento da ressonanc a

difere do13C, pelo fato de ser mais afetado pela anisotropia

magnética dos cianetos. Por sua vez, a contribuição do termo pa-

,
i (j

AA , . i t t ~. 11...
D

.

ramagnet co e malS mpor an e na ressonanCla ~. 1S-para

cussões nesse sentido dão um caráter exageradamente ~speculativo

às interpretações dos deslocamentos químicos nessa posição, fugindo-

dos objetivos do presente estudo.

-~
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II.5 - Espectros Vibracionais

Para os co~plexos de peritacianoferrato(II), a quase to-

talidade das informações conhecidas sobre os espectros vibracio-

nais deriva de medidas de absorçio no infravermelho. Os estudos

de Raman são relativamente escassos, em parte, devido a problemas

de natureza fotoquímica.

Atribuições completas tem sido feitas para os hexaciah2

ferratos, de simetria °h' onde são esperados 13 modos fundamentai&
_138-139

de vibraçao: 2Al ' 2 E , TI ' 4 TI ' 2 T2. . e 2 T2.. Desses, 6gggu . g. . u .

são ativos no Raman (AI ' E e T2 ), 4 ativos no infravermelho9 9 9

(Tlu) e 3 são inativos (T19 e T2u). Um quadro de atribuições

baseado no trabalho de Griffith e Turner138 pode ser visto na

Tabela VIII da R. seguinte. As constantes de força calculadas p~

ra as ligações Fe-C e CN apresentam-se iguais a 2,3 e 16,0

mdyn/~ para o ferrocianeto, e 2,4e16,6mdyn/~ para o ferrici~

neto.

Apesar de serrm nuti1erosasas informações sobre os espeE
. b . . d . f. 34~69,73,84,14D-143 ... ,

tros v~ rac~ona~s os c~ano errato::; . .. .. ... ... .. , a ma~or~a e

voltada para fins de caracteri:<:açãoe sua ut:ili:<:açãodiretaemes

tudos de correlaç~oexige muita~auteta. Tent~tiv~s preliminares

deste autor de sistematizaras :informações existentes sobre as

frequências vibracionais dos grupos CN nos inúmeros cianoferratos

não foram satisfatórias.

Por isso, com a preocupação de colher dados comparativos

sobre as freqúências vibracionais nos complexosdepentacianofer-

rato(II) , os espectros de absorção no infravermelho foram nova-



Tabela VIII - Frequências Vibracionais dos lons Fe(CN) I)4-/3- ",..-!)

}

~

Alg
E

F1u F2g
Referências

g
' ,.......--" " . .

"I -J2 "3 "'4 -16 7 "'8 "'110 "'lI

"'CN '11MC "CN '11MC vCN SMCN vMC 6MCN CMC

Fe ( CN ) 6

4-

138
2098 396 2062 376 2044 583 416 510 105 Griffith e Turner

I

2093,6 393 ,3 2058,0 410,0 508,7 93,O jt44Swanson,Rafal o ():J
CJ

I

3-
Fe ( CN) 6

138
2135 392 2130 2118 506 389 420 Griffith e Turner

144
2132,3 388,0 2124,7 383,0 101,1 Swanson, Rafa1ko
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mente tirado~ em aparelho de alta resolução (Perkin Elmer Mod 180),

com a amostra sólida dispersa em Nujol. Os valores medidos para as

vibrações do grupo cianeto, podem ser vistos na Tabela IX da próxi-

, .
ma paglna.

Numa simetria C4v as frequências de

formam-se de acordo com as representações 2AI

IV), B1 Cativa no Raman) e E (ativa np Raman

estiramento CN trans-

Cativas no Raman eno

e IV). Assim, na r~

gião do estiramento CN (2200-2000 cm-l) três bandas seriam espera-

das nos espectros de absorção no infravermelho. Na prática, isso

nem sempre é observado. Exemplos típicos de bandas de absorção na

região do estiramento CN podem ser vistos na Figura 15.

Tomando como base o espectro do íon nitroprussiato (Fig.

15), pode-se constatar a existência de sete máximos (incluindo infle

xões) na região em questão, dos quais três são de intensidade média

e forte, e as demais fracas. Atrav~s de medidas de polarização em

monocristal, Tosil45 atribuiu as duas bandas de frequênciasmais al-

tas e de intensidade média, como sendo do tipo AI' (uma para o CN

axial, em freq~,encia mais alta, e outra paraCE CN equatoriais). A

banda mais intensa e larga, foi atribuida ~ vibração duplamente de-

generada, E. o aparecimento das demais bandas, de intensidade fr.§!.

ca, foi atribuida a efeitos isotópicos (13CN).

Nos demais exemplos, uma das caracteristicas em comum,
,
e

a presença de um pico fino, de intensidade fraca ou média, sempre em

frequ~ncias mais altas, na região do estiramento CN. . A esse pico,

por analogia com o nitroprussiato, pode ser sugerida uma atribuição

do tipo Al' envolvendo o cianeto axia1 . As frequências vibracionais

, - ~
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Tabela IX - FreqLiências Vibracionais de Complexos de Pentacianofer-

-1 ...

rato(II), (cm ,Nujol).

Complexos ""CNax vCNeq ~FeCN "Fe-C Referências

Na2Fe(CN)5NO.2H20
2175 m 2162 b 662 ma

a
650 m este trabalho

2159 s 500 w 470 w

2144 s 425 5

2128 b

2010 w

2100 w

N83Fe(CN)5CO.H20
2128 w 2094 5 634 s

c
435 w ibidem

2114 w 595 m

.Na3Fe(CN)5dmso8
2106 w 2080 b 570 s 430 m ibidem

2H20 2059 s 400 m

Na3Fe(CN)5PPh38
2096 m 2074 w 573 s 4 30 ia) ibidem

2H2o 2088 w 2058 b

2050 s

2040 b

NS3Fe(CN)5AsPh38
2097 m 2079 w 570 S 435? ibidem

nH20
2068 m 385 ?

2052 b

2043 s

2016 b

NS3Fe(CN)5SbPh38
2093 m 2070 b 570 s 415? ibidem

nH20
2057 s 435 ?

2040 s

2024 b

Na4Fe(CN)5CN.
2057 s 589 s 432 m ibidem

lOH20
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- continuação -

Complexos CNax CNeq FeCN Fe-C Referências

Fe-NO e Fe-N, respectivamente, b) ombro ou inflexão,a)

c) Fe-CO . w- fraca, m - média, s = forte, ?=banda fraca, duvidQea.

-

Na2Fe(CN)5MPZ.4H20 2098 w 2056 s 560 s 420? este trabalho

Na3Fe(CN)5Pz.4H20 2093 w 2060 b 571 s 425? ibidem

2048 s 380 ?

Na3Fe(CN)5isonic.
2088w 2048s 572 s 415? ibidem

3H20

Na3Fe(CN)5Py.3H20 2091 w 2048 s 570 w 410? ibidem

380 ?

Na2Fe(CN)5PYPyCH3
2088 w 2057 b 571 s 390? ibidem

n.H20
2080 w 2052 b

2044 s

Na3Fe(CN)5PyCH3
2088 b 2048 s 570 4Z5? ibidem

.2H20

71,72
K3Fe(CN)5.imid.

2085 w 2045 s 570 s 420? Toma e Martins

3H20 2014 b

K2Fe(CN)5g1y.
2080 w 2045 s 570 s 390? ibidem

3H20 2028 b

Na3Fe(CN)5NH3.3H20
2088 w 2044 s 570 s 400 m este trabalho

2032 b
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dos cianetos equatoriais, do tipo AI e E são provavelmente muito

próximas. Na maioria das casas, essas transições acorrem super-

pastas, dando origem a uma banda larga e assimétrica.

típicas estão mostradas na Figura 15.

Exemplos

~ comum, em amostras bem cristalinas, a ocorrência de

desdobramentos ou de picas finos, de intensidade fraca, como na

casa do nitroprussiato. Na opinião deste autor, além das possí-

veis efeitos isotópicos decorrentes da 13C natural ( 1,1% de abunde

reI.) , as interações eletrostáticas e de pontes de hidrogênio no

, -
solido devem contribuir em larga extensao para os desdobramentos

dos picos de estiramento CN. Esse tipo de suposição encontra apoio

nas estudas de difração de raios-X, mencionadas na Cap. II.l.

Assim, para fins de comparação, as frequências de estir~

mento CN foram reunidas, na Tabela IX, em dois grupos: um corres-

pondente ao CN axial, e outra, aos cianetos equatoriais. Através

da sequência apresentada nessa tabela, pode-se notar claramente

as tendências das variações nas frequências de estiramento CN, em

função da natureza do sexta ligante, L, nas complexos.

o aumento da capacidade TI-receptara do ligante resulta

num deslocamento da frequência deestiramento CN para valores mais

altos, implicando num aumento da força dessa ligação. Esse fato

pode ser analisada de maneira mais simples, com a aux!lio das es-

truturas de ressonância abaixo:

L -Fe=C=N: L=- Fe - C=N :

(I) (I!)

~
---
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Ligantes L, atuando como doadores-~ , não conseguem competir com

os cianetos em termos de interaçSes de retrodoaç~o com o ion meti-

lico. Favorecem desse modo, a estrutura T. Ligantes TI-receptores

atuando de maneira oposta, diminuem a retrodoaç~o para os ciane-

tos, favorecendo a estrutura 11.

Através da retrodoação, a populaç~o dos níveis antiliga~

tes, dos cianetbs cresce, diminuindo a ordem de ligação, e portanto,

a frequência de estiram8nto CN.

Correlações diretas entre as frequências de estiramento

CN . "" t " " d 1 t ,. 13C.aXlalS e equa orlals, com os es ocamen os qUlmlcos nes-

sas mesmas posiçSes, podem ser constatadas na Figura 16 da p. se-

guinte. No caso dos cianetos equatoriais, a média dos valores das

frequências no infravermelho, nessa região de estiramento, foi

usada como base para correlação.

As equaçSes, obtidas por regress~o linear, podem ser ex-

pressas da seguinte maneira:

+ + 11.23
~PCN)ax = (1142 -1838) - (O,4629 -o ,0365) ..,)(CN)ax.

b(J3CN)eq = (1165 :!:1634) - (0,4810 :!:0,0338) ..J CCN)eq.II.24

Ao contrário das bandas de estiramento CN, as bandas de

deformação, Fe-CN 1
" -1

loca lzadas ao redor de 570 cm mostram-se

pouco sensíveis aos efeitos da coordenação. As bandas de estira-

mento Fe-C ou Fe-L, que poderiam ser de grande utilidade para fins

de correlação, são, na maioria. dos casos~ pouco definidas.

--
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A baixa intensidade dessas bandas e sua localização em frequencias

mais afastadas do infravermelho, faz com que sejam frequentemente

encobertas por bandas mais intensas, ou então confundidas com ban-

das de combinação e overtones.

As influ~ncias da coordenação sobre os espectros vibracig

nais dos ligantes coordenados não podem ser gener~lizados. No caso

do nitroprussiato, a banda de estiramento NO é bastante larga e 1n-

A. 940 -1
tensa, apresentando uma frequenc1a de 1 cm. Comparado com as

frequ~ncias do {on NO+, 2220 em-l e do radical NO, 1876 em-l, con-

clui-se que o grupo nitrosila coordenado aD {on pentacianoferrato,

apresenta caráter catiôn1co.
. ,

Esse resultado e consistente com os

calculas SCCC-MO
102

efetuadospor Manoharane Gray nesse complexo.

Em complexos em que o NO apresenta caráter aniônico, como o

Mn(CN)sN03-, a frequ~ncia de estiramento NO desloca-se para a fai-
-1

xa de 1700-1500 cm .

No complexocarboniloprussiato, Fe(CN)sC03-, a frequência
-1 ,

de estiramento CO de 2000-1980 cm ,ebem menor que a observada na

, . .;.1 ,
molecula isolada (214-3,16 cm ),.sendo comparave1 com a de complexos

do tipo Cr(CO)6' Mo(CO)6 . e W(CO)6 (respectivamente, 2000, 2004 e
-1 "....

1998 cm ), onde o lon metalico, formalmente neutro, apresenta forte

propriedades retrodoadoras. O ~baixamento da frequ~ncia de estira-

m!:!ntoCO, como no caso dos cianetos, provém da população dos orbitais

antiligantes vazios através da.retrOdoação, diminUindo a ordem da

ligação.

~ -- ~ ~ ~~-
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Espectros dos Complexos de Pentacianoferrato(III)

Os espectros de absorç~o nO.infravermelho de complexas de

pentacianoferrato(III) mostram diferenças nítidas em relação aos

dos complexos corre?pondentes na forma reduzida. Embora as dados

compilados na Tabela X da p. seguinte, não sejam suficientes para

um estudo de correlação, pode-se notar que as frequencias de esti-

ramento CN deslocam-se para a região de 2110-2150 cm-l, enquanto

as frequências de deformação Fe-CN diminuem para 490-520 cm-l. As

intensidades das bandas são bastante afetadas com a oxidaç~o da

íon metálico. As bandas de estiramento CN tornam-se geralmente mais

finas, ao passa que as de deformaçãoFe~CN diminuem consideravel-

mente de intensidade. A grande intensificação da banda de estira-

mento Fe-O na região de 380-405 cm-l facilita a identificação de!

sa transição.
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Tabela X. Frequências Vibracionais Para Complexos de Pentaciano-

ferrato(III).

Complexo

Na2FeCCN)5PPh382H20

Na2FeCCN)5AsPh3

Na2FeCCN)5SbPh3

Na2FeCCN)5NH3

Na3FeCCN)5N02

(TBA)3FeCCN)5NCS

TBA=tetrabuti1
amônia.

CTBA)3Fe(CN)5N3

CTBA)3FeCCN)5NCSe

~N

2117s

2044m

2129s

2056s

2113m~

2052s

2140m

2150m

21238

2068w

2140b

2122s

2080s

2065w

2117b

2113s

2103sa

2070b

2096s

2031sa

2118b

2112s

2102s

2096m

2065s8

~e-CN

598w

498w

t+95w

500w

493m

YFe-C

Fe-L

4058

4038

390s

355m

3808

360b

384s

348w

Referências

69
Nast e Kruger

ibidem

ibidem

141
Tosi e Danon

ibidem

Gutterman e

Grayl12

ibidem

ibidem

a) e8tira~ento NCS,N3 ou NCSe, respect., b) ombro

~ - - ~
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111. CIANOFERRATOS: Parâmetros Cinéticos, Termodinâmicos e Eletro-

, .

qu~m~cos.

No estudo da reatividade dos compostos de coordenação,

torna-se de grande importância o conhecimento de aspectos relacio

nados com:

a) a velocidade ou o grau relativo de dificuldade com

que as ligações são formadas ou rompidas,

b) a estabilidade termo dinâmica, expressa pela constan-

te de equillbrio, ou por meio das variações entalpicas e entrópi-

cas,

c) a maior ou menor resistincia ~s mudanças nos estados

formais de oxidação, expressa pelos potenciais de reação, ou pelas

velocidades de transferência de elétrons.

Esses aspectos, que geralmente descrevemo comportamen-

to químico de um complexo em solução, dependem intrinsecamente de

parâmetros estruturais, visto que as transformaç5es químicas
-

sao

antes de tudo, eletrônicas.
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111.1 -Cin~ticade Formaç~o dos Complexos de PentacianoferratoCII)

° problema da substituição no íon aquopentacianoferrato

(11) foi abordado cinéticamente por Toma e Malin27 em 1973, e a

partir de ent~o~ os estudos se desenvolveram muito rapidamente.

Pode-se dizer que a caracter!stica marcante do 10n

FeeCN)5H203- , é a presença de S ligantes cianetos fortemente li-

gados ao metal, e que proporcionam o campo necessário à manutenç~o

da configuração de baixo-spin, independentemente do sexto ligante.

Assim, contrastando com o caráter inerte dos cianetos, a água

coordenada apresenta-se lábil em solução.

As reações de substituição nesse íon, em virtude de serem

rápidas, necessitam do emprego de t~cnicas especiais, como a de

"stopped-flow", e devem ser conduzidas em condições mais diluidas

poss!veis ep.ex. lO-5~ ) a fim de evitar a sua dimerização.

As leis de velocidade para a reação global,

FeCCN)5H203-
+ Ln = FeCCN) Ln-3S + H20

apresentam-se tipicamente de segunda ordem,

v = =
n-3

] 3-
)[ )- d [FeeCN)SL = kL [FeeCN)5H20 L

-d LFeeCN)SH203-J

dt dt

111.1

Entretanto, os estudos são geralmente feitos em condições de pseudo

primeira ordem, isto é, na prEsença de excesso do ligante L , com

respeito ao Ion aquopentacianoferratoeII), tal que
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- d[FeCCN)sH203-]

[ Fe(CN)sH2o3-1 =
k
obsd . dt 111.2

e kobsd = kL .( L1

Determinando-se os valores das constantes cinéticas de

pseudo primeira ordem, k b d' para diversas concentrações da ligano s -

te L, os valores correspondentes para a constante de segunda ordem

kL' podem ser obtidas.

Os valores de kL ' medidos para uma série de ligantes

com diferentes cargas e basicidades encontram-se compilados na Ta-

bela XI , juntamente com as parâmetros de ativação correspondentes,

, ...

calculadas atraves da equaçao

k - ~ -~H*/RT ~S~/Rr-~h.e .e Ir1.3

onde k é a constante de velocidade da reação; ~ , o coeficiente der

transmissão, suposto unitário; k, a constante de Boltzmann; T,

a temperatura Kelvin; h, a constante de Planck, e R, a constante

universal dos gases.

Os dados mostrados na Tabela XI referem-se a uma diversi-

dade de condições, como força iônica, pH, e natureza variavel de

eletrólitos, devendo também ser notado que alguns ligantes aprese~

tam mais que um ponto de coordenação.

Através de uma análise minuciosa das exemplos compilados

nessa tabela, as seguintes observações podem ser feitas:

a) Para ligantes neutros, os valores de kL apresentam-se relativa-

mente constantes, independentemente da natureza ou da basicida-
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Tabela XI. Constantes de Velocidade e.Parmetros de Ativaço para

Reações de Substituição no 10n FeCCN)SH203-, por 1igantes L.

L = \-Ia kL AH* AS* Referências

M-1s-1 kca1/ kca1/
mal mo1

CO 0,100 310 lS,l + 3
146

Toma e Moral

SO(CH3)2 0,100 370 Toma et a171

1,00 240 lS,4 + 2 ibidem63

64,66
r:'"letionina 0,100 312 14,6 + 2 Toma e Batista

su1fóxido

r:::\
Toma e Ma1in27NON 0,50 380 15,4 + 5

\:::::J 1 OOb 300 16,5 + 8 D' t 1147, aVles e a

@ 27
0,100 38S Toma e Ma1in

0,50 365 16,1 + 7 ibidem

1,00 360 ibidem 148
c 408 15,6 + 6 Plsperger et aI

N-CH3
354 lS,l + 4

27
0,50 Toma e Ma1in

NQ>-CONH2
0,50 295 15,8 + 6 ibidem

64,66
0,10 420 Toma e Batista

@-cr 0,100 383 Haim et a176

0,100 23Sd ibidem

NQ)
413 ibidem

76
0,100

'CN
0,100 223d ibidem 148
c 730e 16,0 + 8 Asperger et a1

NC-(Q) 0,100 270 Haim et a176
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L= t-ta k1 AH=t= AS=!: Referências

M-1s-1 kca1/ kca1/
moI moI

NC-@
0,100 453 Haim et a176

NC

NC-@ 0,100 638 ibidem

'cN

NC-@-CN 0,100 410 ibidem

@
148

c 110 16,5 + 6 Asperger et a1

... CONH2

/'.. 71
NON 0,10 240 15,2 + 3 Tomaet aI
L::::J 1,00 212.

"Histidina 0,100 315 15,4 + 5 ibidem

0,500 233

1,00 184

NH3 0,100 365 14,7 + 2
146Toma e Morei

r=:-.. 70
NON 0,100 425 15,2 + 6 Tema et a1

(Q)

CN
-

1,00b 29,9 18,4 +10 D. t 1147aves e a

21 15,8 + 0,5
148

c Asperger et aI

N02-
1 OOb 38,8 18,5 +11 D. t 1147, aves e a

148
c 24 14,5 .. 4 Asperger et a1

SCN- c 72 14,5 - 2 ibidem

50 2- c 3 16,3 - 2 ibidem
3

FeCCN)64-

'

1 OOb
149

.59 15,3 - 8 Jamese Murray,
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a) perclorato de lftio, exceto quando especificado, b) perclorato de

, .

sodJ.o, c) força iônica não especificada , d) coordenação pela nitri

Ia, e) coordenação mista, f) coord. pelo S g) coordenação pelo N.

L= pa kL 6H:I= l1S:l= Referências

M-ls-1 kcal/ kcal/
moI moI

3- 1 OOb 2,9 18,0 + 4 James e Murray
1fJ9

CoCCN)6 '

NH2CH2COO-
71

0,100 28,0 14,7 - 3 Toma et a1 '

0,50 41, ibidem

1,00 46, ibidem

102e
64,66

metionina- 0,100 14,8 + 1 Toma e Batista
,. -1

0,100 77,5fsulfoxdo

0,100 24,5g

metionina -1 0,100 43,2 14,1 - 4 ibidem
sulfona

'-=' + .. 27

Ng-CH3 0,100 2400 Toma e Ma1in

1,00 550 16,8 +10 ibidem

2+ 3 - 82
pzRuCNH3)4PzFeCCN)5 0,100

1680 14,3 + 4 Toma

PZRuCNH3\pz2+ 0,100 6900 15,1 +10 ibidem

2+
0,100 3100 Toma e Santos79

pzRuCNH3)5
0,200 1580

2+
0,200 2600 15,3 + 8 Toma80

CoCen)2PzC02
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de dos mesmos.

b) As entalpias de ativação também se apreS'entam relativamente con~

tantes, sendo as entropias de ativaçã~ ligeiraménte positivas

para os ligantes neutros.

c) para ligantes negativos, observa-se uma diminuição de cerca de

dez vezes no valor das constantes de velocidade, ao passo que

para ligantes positivos, observa-se um efeito aposta.

d) as entalpias de ativação não são muita afetadas pelas cargas dos

ligantes, senda compar~veis ~s das reaç5es com ligantes neutros.

e) as entropias de ativação tendem para valores negativos, em se

tratando de ligantes aniônicos, e para valores positivos, em se

tratando de ligantes catiônicos.

f) 05 efeitos de força iônica, tomando cama base 05 ligantes positi

vos, neutras ou negativas, apresentam-se contrastantes. As velo

cidades diminuem com a força iônica, para ligantes positivos, p~

rém crescem, ~o casode ligantes negativos. Para ligantes neu-

tros, observa-se uma ligeira diminuição das velocidades com a

força iônica.

A ausência de dependência das constantes de velocidade e

das entalpias de ativação com respeito à natureza das ligantes de

entrada é indicativa de um mecanismo dissociativo, onde a etapa d~

terminante
, " ~
e a da sa~da da agua coordenada ao ~on pentacianoferr~

toCII) .
A diferenciação básica de um mecanismo associativo de

outra associ.ativo, está na natureza da estado de transição formado
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,
í

I
t

em cada caso. No mecanismo associativo, as influências do ligante

na formação do estado de transição manifesta8-se bem mais intensa -.
mente que no processo dissociativo. As caracter!sticas do 1igan-

te são incorporadas naturalmente ao complexo ativado, indo influir

decisivamente no caminho da reação. No mecanismo ~issociativo,

o afastamento progressivo do ligante coordenado leva à formação de

um complexo ativado que se confunde muitas vezes com o próprio in
, . ..

termediario de numero de coordenaçao reduzid8.
" '.

~ comum nos processos dissociativos, admitir-se a hipó-'

tese de que a entrada do 1igante atacante possa ocorrer de modo

s!ncronocom respeitoà saída do outro ligante. Conforme repre-

sentado abaixo,

(CN)SFeOH23- + L = (CN)SFe~.:H2
"'.L

""",,'OH2

CCN)5Fe'L

3-
= Fe(CN)5L

+ H20

isso levaria à formaçãode ligações parciais em maior ou menor

extensão no complexoativado, introduzindo algum grau de dependê!!;

cia das constantesde velocidàde com respeitoà natureza do lig.a!!;

te atacante.

o esquema assim proposto é, na realidade, intermediário

entre um processo tipicamente dissociativo e outro, associativo .

Muftos a.utores costumam designar essa situação como de intercâm-

bio (interchange) I, que pode tender ao caso associativo ou dis-

sociativo, onde recebe a denominação Ia ou Id' respectivamente.

No mecanismo dissociativo, a possibilidade da entrada

concomitante irá depender do espaço livre dispon!vel que é gerado



- 100 -

gradativamente com o afastamento do ligante, e também, dos rearra~

jos poss!veis na esfera de coordenação. Alguma confusão tem surgi

do na literatura, em virtude da diferença de nomenclatura ou da

conceituação utilizada nos trabalhos. Por exemplo, alguns autores

adotam a definição de intercâmbio dissociativo, Id' para processos

hipotéticos onde as etapas de entrada e sarda dos ligantes seriam

s!ncronas, porém somente o ligante de sarda teria influência na v~

locidade da reação.

o caso acima torna-se pouco prov~vel n~s mecanismos dis-

sociativos, visto que o processo sfncrono implica na formação si-

mu1tânea de ligações, com alterações óbvias nas estruturas dos co~

plexos ativados, e ao mesmo tempo~ introduz a dependência com res-

peito à natureza do 1igante de entrada. Por isso, no presente e~

tudo, o caso limite, puramente dissooiativo, ser~ considerado como

aquele onde as interações com o 1igante de ataque somente se tor-

nam importantes quando, devido ao afastamento progressivo, as in-

fluências do 1igante de safda já não se fizerem sentir na reativi-

dade do complexo. Nesse caso, a etapa determinante da velocidade

torna-se função exclusiva do 1igante de sa!da.

A interpretação dos dados apresentados na Tabela XI pode

ser feita segundo

150
Eigen de modo

externaJ ou pares

um esquema dissociativo mais amplo, proposto por

a incluir a participação de complexos de esfera

iônicos, nrnmecanismos de substituição.
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Nesse esquema, canforme mostrada abaixo,

Fe(CN)5H203;"1I L

-H20 H +H20

Fe(CN)53-11 L ~

(2) \
i,

(4)

Fe(CN) L3-5

(5)

a etapa 1-2 representa o equillbrio de associação de esfera exte!.

na, cuja constante depende das cargas e dos raios iônicos dos re~

(,

.. ,
gentes, assim coma da concentraçao dos eletrolitos presentes.

Existem dois caminhos posslveis de reação, isto

é 1-2-5 e 1-3-5.
I
I

O primeira identifica-se com um processo di~~o- . I J

ciativa limite, ande a salda da água coardenada (etapa 1-3) cons~, ;
!' !

I

titui a etapa determinante da velocidade da reação. O caminho .
1-3~5 é caracterizada pela assaciaçãa prévia dos reagentes, forma~

da um complexo de esfera externa, bnde ap6s a salda da 'gua coorde-
I"

nada (etapa 2-4) acorre a entrada da ligante L.

O caminha 1-2-5 é favarecido na caso de reaç5es

de complexas de pentacianoferrato(II) com ligantes cati5nicDs, em

virtude da facilidade de formação de complexos de esfera externa.

Na caso de ligantes neutros au aniânicos em concentrações
~

nao

muito altas, a caminha 1-3-4 torna-se mais provável, visto que

'"
,

a

maior parte do camplexo deve encantrar~se sab a forma livre.

Assumindo-se a hip6tese de estado estacionário

para o intermediário pentacoordenada, Fe(CN)53-, salvatado, a con!

tante de velacidade de pseudo primeira ordem pode ser expressa por

.---- ~ ~,'~,

3- + L
(l) Fe(CN)5H20 '":L

-H20 JI +H20 + L3-
Fe(CN)5

..----
- L

(3)
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II1.5

visto que k3l ) k34[ L I, por já englobar a concentração da água

(55,5 M).

ConsidErando que as constantes de entrada e salda da

,
agua no complexo, k13 e k3l são as mesmas para a série de rea-

ç5es em estudo, as variaç5es nas constantes de velocidade de for

mação, kL ' decorrem das diferenças nas velocidades de difuS~o

dos ligantes em solução (k34).

As constantes de velocidade de reações controladas por

difusão podem ser descritas pelaequaç~o de Smoluchowski,

kdif ::: 4."-. N. (DA + DS)(rA + rs) 111.6

onde, após a substituiç~o do coeficiente de difusão, D, pela equ!!,

ção de Stokes-Einstein,

kT kT
D :::

A
e D :::

S
6.lT.'l.rA 6.TI.'1.ra

.;>

se obtém.

kdif :::

2 RT

3.~
.i2.A-:!:.

rA .

r )
2

-S-
ra

lI!.?

Essa equação aplica-se a espécies neutras, e indica que

a constante de velocidade de uma reaçao controlada por difusão de~

pEnde das dimensões das espécies, assim como da viscosidade do meio.

~ "
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k . k34 (- L113
kobsd:::

k + k34 [ L 131

ou, ainda

k13 . k34 (L)
:::

kL [ L 1kobsd =
k3l
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No caso de ions, a equação IIl.? pode ser corrigida pe-

1 f
'

t '
t

. ,6, 24
os e e~ os ~n er~on~cos,

,

kdif = k ' f .d~
S

5
(e - 1)

2
ZA.ZS.e

III.8

sendo s = U (a) = 1:rI.9
kT f.k.T.~(l +"a)

e
V

2'
8.'Tf".N.e .uIG-
1000 .t.k. T

111.10

onde ZA' Zs são as cargas dos ions; é , a constante dielétrica

k, a constante de Soltzmann, e ~ , a distância de ccntacto entre

os reagentes.

Para ligantes neutros, de dimensões comparáveis, as con!

tantes de velocidade k34 são semelhantes, de modo que as velocida-

des especificas de formação (kL) permanecem praticamente invari~veis.

No caso de ligantes iônicos, as constantes de velocidade K34

(e também kL)' passam a variar em função das cargas, e também da

força iônica do meio. As variações teóricas, pre\istas pela

equação 111.8, pOdem ser vistas na Tabela XII.

Para ligantes aniônicos, as velocidades de difusão
-

sao

retardadas pelo fator eletrost~tico da equação 111.9, crescendo

porém com a força iônica. No caso de ligantes catiônicos, observ!~

-se um efeito oposto. A concordância entre o comportamento obser-

vado, e o previsto para as constantes de velocidade é bastante sa-

tisfatório.

T -~
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Tabela XII. Fatores de correção calculados para os efeitos inter-

iônicos nas velocidades de difusão.

força iônica ZA.za

, I
k (lons)/ kd

"f(mo1ec.>
dif 1

a = 5 ~ 7,5 a 10,0 a

o -
25,0 C, soluçao aquosa.

0,100 + 6 0,019 0,132 0,289

+ 3 0,175 0,399 0,562

o 1 1 1

- 3 3,02 2,02 1,44

- 6 5,72 3,37 2,41

0,500 + 6 0,074 0,066 0,487

+ 3 0,313 0,565 0,709

o 1 1 1

- 3 2,313 1,615 1,36

- 6 4,07 2,39 1,79

1,00 + 6 0,129 0,389 0,581

+ 3 0,397 0,641 0,77

o 1 1 1

- 3 2,02 1,47 1,27

- 6 3,40 2,05 1,58
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No caso de ligantes catiônicos, a possibilidade de for-

mação de complexos de esfera externa torna a sequência 1-3-5 mais

,
provavel. Para essa sequência, a seguinte expressão pode ser de-

rivada:

k
obsd

= KOoS. . k 24 [L]

1 + KO.s.(L]

111.11

, -

onde KO.S. = K12 ' e a constante de formaçao do complexo de esfe-

ra externa (0.5. = Outer 5phere). Essa constante pode ser ava-

liada através da equação de Eigen-Fuoss151,

3
4. JT .N.a - U(a)!kT

K =0.5. . e 111.12
3000

onde U(s), ~ o potencia1interiônicD de Debye-Hucke1 (eq. 111.9).

Valores de constantes de associação de esfera externa,

calculados atrav~s da equação 111.12 podem ser vistos na Tabela

XIII, abaixo:

T

Tabela XIII. Constantes teóricas de associação iônica de esfera
.

externa. (Solução aquosa, 25 °C)

força iônica ZA.ZS
K CM-l)0.5.

a= 5,0 a 7,5 a 10,0

- 9 1664 139 61

0,100 - 6 95,6 27,5 21,1

- 3 5,5 5,4 7,3

1,00 - 9 43,0 12,9 11,4

- 6 8,3 5,6 6,9

- 3 1,6 2,4 4,2
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Para ligantes catiônicos de baixa carga, (p.ex. MPZ+), o

produto KO.S.
L

,
e geralmente pequeno e pode ser desprezado no

denominador da equação III.ll. Desse modo, a constante de veloci

dade reduz-se a

kobsd = I"'ÍO.S.k24 . (L]
=

kL [L] IIL13

identificando-se com o comportamento tfpico de pseudo-primeira or-

dem observado na maioria das reações. Para o caso do fon N-metil

. ,. t t . 1 . 40 O -1-1
plrazlnlo, as cons an es de ve oCldade de 2 ° e 55 M s ,

,
apos

corrigidas pelas associações de esfera externa (Tab. XIII), resul-

tam 436 e 343 s-l, para força iônica 0,100 e 1,00 , respectivame~

te. Esses valores são comparáveis aos observados para os ligantes

neutros.

Uma evidência experimental bem definida, da sequência

1-2-5 foi obtida por Toma, Oliveira e Giesbrecht152 na reação do

ton FeCCN)5H203- com o complexo CO(NH3)5OSCCH3)23+:

Fe(CN)5H203-
+

I"'Í

Co(NH
3
) OS(CH ) 3+ ~.~5 32-

3 3+
FeCCN)5H20 -//CoCNH3)5.

OS(CH3)2

FeCCN)5H203-//CoCNH3)50SCCH3)23+

?H3

CCN)5Fe-S-O-CoCNH3)S
I

CH3

Nesse sistema, a constante de formação do complexo de esfera exter

k24--+

na sendo bastante alta C350 M-l) faz com que o produto I"'ÍO.S..lL)

chegue a predominar no denominador da equação III.11, gerando um

comportamento de saturação para a constante de velocidade observ~

da em função da concentração do ligante L. O valor da constante de

,---
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velocidade, para a substituição no complexo de esfera externa,.

igual a 20 s-l, a 25 oC, e força iônica. 0,100 M em LiCI048

,
e

Conforme foi constatado por Toma e 0liveiral53, a forma-

ção dos complexos de esfera externa é governada essencialmente por

fatores entr6picos favor~veis. Sendo as entalpias de associação

geralmente próximas de zero, a formação de complexos de esfera ex-

terna não afeta as entalpias de ativação para as reações de subs-

tituição no !on Fe(CN)5H203- com ligantes catiônicos.
Os valores

das entropias de ativação tornam-se entretanto mais positivos, em

relaçao às reações de substituição com ligantes neutros ou aniôni-

cos.

~ interessante notar que ligantes zwitteriônicos, como é

o caso dos amino~cidos citados na tabela XI, comportam-se como li-

gantes neutros, apesar da existência de cargas localizadas na moli

cula. Entretanto, o complexo assimétrico,2+PZ(NH3)4RUPZFe(CN)~-

apesar de ser aniônico, apresenta um comportamento mais próximo de

ligantes catiônicos. Nesse caso, é provável a ocorrência de orie~

tação'preferencial no terminal positivo em direção ào íon pentaci~

noferrato(II), estabilizando o complexo de esfera externa.

-- - -,-- ---.
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111.2 - Cinética de Substituição em Complexos de Pentacianoferra-

toCI!) .

As reaç6es de substitui~~o em complexos de pentacianofe!

ratoCII) representadas por

FeCCN) L3-S
+ x ~- Fe CCN) X3-s + L

contrastam com as reaç6es de formaç~o, não apenas pela menor velo-

cidade com que se processam, mas também pelo comportamento cinéti-

co bastante caracterfstico. As constantes de velocidade dessas re

ações variam de modo não linear com a concentração dos 1igantes de

entrada, X, tendendo para um nível de saturação, em valores sufici

entemente altos da mesma. Um ponto importante é que as constan-

tes de velocidade, no nível de saturação, tornam-se independentes

da natureza do 1igante de entrada, o que constitui um indício bas-

tante forte de mecanismo dissociativo limite.

No esquema dissociativo proposto por Toma e Ma1in26,73 ,

FeCCN)S3- + X
3-

kdi f.,X FeCCN)SX
-
k_X

o intermediário FeCCN)s3- formado, equi1íbra-se rapidamente com

respeito à água, presente em muito maior excesso que os 1igantes X

ou L. Contudo, sendo labi1, o íon FeCCN)sH203- n~o se acumula dy

rante a reação, deixando de ter influência na velocidade de substi

tuiç~o.

3- k-L
FeCCN)s3-FeCCN)SL

- + L-
kdif,L

C 3-
K

FeCCN)sH203-Fe CN)S + H20 ---
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Mediante tratamento de estado estacionário para o inte~

mediá rio
Fe(CN)S3-, a seguinte lei de velocidade resulta para o

mecanismo acima:

d[ Fe(CN)SX]

dt

kobsd =

d[Fe(CN)SL!

dt

k-L . kX [X] +

kX [ X 1 +

kobsd . [Fe(CN)SL]

onde
k_X.kL [L]

kL [ L I

111.14

Nessa equação, kX e kL

formação dos complexos

representam as constantes de velocidade de

n-
Fe(CN)5X e Fe(CN).5L n- já descritas no

{tem anterior. o sinal negativo utilizado no índice das constantes

é aqui introduzido, com o significado de dissociação, ou saída do

ligante no complexo.

Essa equação permite descrever quantitativamente o com-

portamento de saturação observado nas reações de substituição dos

complexos de pentacianoferrato(II). Em concentrações altas do li-

gante atacante X, o produto kX [ X ] predomina tanto no numerador co

mo no denominador, reduzindo a expressão a

k
obsd

=
k-L

111.15

Na ausência do ligante atacante, a constante de velocidade torna-

-se igual a k_X'

kobsd
=

k_X
III.16

Assim, partindo da concentração zero de X , até o nível

de saturação, as constantes de velocidade observadas irão variar

de k_X até k-L . Decorre pois, que se k_X fOrmenor que k-L ' as
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velocidades irão crescer com o aumento da concentração de X; entre-

tanto, se k;"Xfor maior que k-L ' as velocidades diminuirão com o

aumento da concentração do Hgarite de'entrada. Esse comportamento,

que par~ce paradoxal, já foi constatado experimentalmente em inúmeros

casos estudados pelo autQr63.

A consistência da equação I11.14 foi exaustivamente test~

d~ no~ últimos anos," . variando-se a natureza dos ligantes de entra-

da , ou verificando-se a concordihcia obtida substituindo-se os va-
,-."

~ loresdas constantes determinadas independentemente.
.J

Os valores de k-L são de grande interesse, visto que es-

tão relacionados diretamente com as propriedades coordenantes de L,

nos complexos de pentacianoferrato(II). A estabilização associada

ae l:igante ~ no complexo, pode ser veriflcada através das barreiras

de'ativação para a sa!da do mesmo, medidas cineticamente. Desse mo-

, do., ati'avés de estudos sistemáticos, as constantes cinéticas se to!,

nam instrumentos sensíveis de avaliação das características coorde-

nante,s dos ligantes.

Um conjunto bastante amplo de constantes de velocidade e

de parâmetros de ativação para as reações de dissociação dos compl~

xos de, pentacianoferratoOI) pode ser visto na Tabela XIV. da pági-

nasegÜinte'.

Nessa tabela~ a ordenação apresentada para os ligantes de

t' .

saJ.da, com base nas suas constantes de velocidade, concorda com a

esperada em termos de suas propriedades coordenantes, ou estruturais,

êPresentadas nos cap!tulosanteriores.

\ '.
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Tabela XIV. Constantes de Velocidade e Parâmetros de Ativação para

a Substituição Dis~ociativa em Complexos de Pentacianoferrato(II).

Fe(CN) Ln-S + X -.;
Fe(CN)SX +

L

L =

CN-

-
AsO,H2

dmso

MPZ+

PZRU(NH,)4.

.pzFe(CN)S-

50 2-
, 2+

Co(en)2PzC02

pz

metionina-
su1fóxido

metionina--1
su1foxido

pzRu(NH 3) 4Pz

N(l)Histid.

X =

ONPh

ONPh

MPz+

pz

dmsa

ONPh

dmso

MPz+

isonic

isonic

dmso

dmsa

4,4'bipiridi1a
MPz+

isenie. MPz+

~a

c
0,275

O,lSc

1,00

1,00

0,015

0,100

0,200

0,05Oc

0,200

1,00

0,100

0,100

0,015

0,100

0,200

0,100

AH:f AS:f Referências

k ca1/
ca~61 mo1.grau

e 17
N 6 Legros

k-L

(s-1)

7 x10-9

2,1 x10-5

7,5 x10-5

2,8 x1o-4

9,2 x1o-5

1,37x1o-4

1,57x1o-4

2,9 x1o-4

3,14x1o-4

4,2 x1o-4

1,5 x1o-4

30,4

27,6

26,5

27,5

29,6

29,4

25,4

26,4

26,6

-4
1,6 x10 26,9

5,7 x1o-4

5,7 x1o-4

5,6 x1o-4

5,3 x10-4

1,00 ' 6,2 xlo-4

7,3 xlo-41,00

28,6

25,2

26,5

26,0

+12

+11

+18

+27

+24

+11

+14

+17

+18

+22

+11

+16

+14

ibidem

63 73
Toma et al..'

Toma e Ma1in26

Toma82

17
Legres

80Tema

26
Tema e Malin

64,66
Toma e Batista

ibidem

82Tema

i bi dem

71
Tema et aI

Tema e Ma1in26

ibidem

l T
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L = X !-Ia k-L l\H:F l\S* Referências

<s-l) kca1/ cal/

mo1 mo1.grau
. '. .

py MPz+ 1,00 1,10xlO-3 24,8 +11
26

Toma e Ma1in

pz 1,00 1,13x10.3 ibidem

4-pyCH3
MPz+ 1,00 1,15x10-3 24,0 + 9 ibidem

imldazo1 dmso 0,100 1,33x10-3 24,3 +10
71

Toma et a1 '

gliclnatc dmso 0,100 2,67x10-3 23,2 + 7 ibidem
..-

. NH2C)i3
MPz+ 1,00 2,85x10-3 23,3 + 8 ,85Tema e Ma1in

isenie 1,00 2,86x10-3 ibidem

1,00
'-3

24,7 +13 Katz et81154py 2,09,x10 ,

P:JH'2(CH2)6NH2 py 1,00d ' 4,1 x10-3 24,1 +11 ibidem

NH2(CH2'5NH2 py 1 OOd 4,5 x10.3 24,9 +14 ibidem,

NHZ(CHZ'4NH2
py 1 OOd 4,6 x10-3 24,7 +14 ibidem,

NH2(CH2?3NHZ py 1,Ood ,5,4 x10-3 24,7 +13 ibidem

NH2(CH2)ZNH2 1,00d 5,1 x10.3 23,2 + 9 al" t 1155py esa:.e a

NH2(CH2'3CH3 py 1 OOd 5,6x10.3 25,3 +16 5at:Let í,154,
\,

NHZ(CH2"gCH3
1 OOd ' . 3\'

+17 ibidempy , 5,4 x10. " 25,6

NH2CH2CH3 py 1,00d 5,7 x10.3 24,9 +15 ibide,m

NHZCH2CH2.°H'

d
5,9 x10-3 23,4 + 9 ibidempy 1,00

NH2(CH2)6NH3+ 1,00d
-3 + 9 ibidempy 5,3 x10 -23,2

NHZ(CH2'5NH3+ py 1,OOd 6,4 x10.3, 24,3 +13 ibidem

NH2,(CHZ)4NH3+
1 OOd .3

25,0 +15 ibidempy , 6,9 xle

NH2(CH2)3NH3+ py 1 OOd ' 8 3 x103 24,1 +13 ibidem
" , .

H2<CH2)2NH3+
1 .00d 1 04x10.2

r,155
py 23.,9 +12 Bb:!Js:&et a 1, " ,
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a) per01orato de l!tio, exceto quando especificado. b) perc10rato de

SÓdio,c) tampão, borax, d) c10reto de s6dio , e) extrapo1ado.

-, --

L == X = JJa k-L f1H* f1s* Referênoias

kca1/ oal/

<s-l) moI moI. grau

NHeCH3)2
1 OOd 6,3 x10-3

84,154
py , 24,0 +12 Katz et aI

morfolina py 1 OOd 5,2 xlO-3 24,7 +14 ibidem,

piperidina py 1 OOd 7,0 xlO-3 22,7 + 7 ibidem,

N(CH3)3
d -2

21,9 + 7 ibidempy 1,00 . 1,7 x10

NH3 MPz+ 1,00 1,75x10-2 22,4 + 8 Toma e Ma1in85
isonio 1,00 1,74x10-2 ibidem 156
py 1 OOb 1,75x10-2 James e Murray,
py 1,00 1,60x10-2 24,4 +15 Katz et a4,154
ONPh 0,100 2,0 x1o-2 23,0 +11 Legros

17

COeCN)63- 1 OOb 1,75x10-2
149

py 19,3 + 7 James e Murray,

FeCCN)64- py 1 OOb 1,81x10-2 21,9 - 2 ibidem,

2,10xlO-2
64,66

metionlna dmso 0,100 22,3 +14 Toma e Batista
sulfona isonio 0,100 2,10x10-2 ibidem

i OOb 2,31x10-2
84 , 154

2C:6Hll
py 23,1 +11 Katz et aI,

1.09x10-1
71

N(3)-Histid. dmso 0,100 21,B +10 Toma et aI

Quinoxalina . 0,100 6,2 x10-1 19,6 + 4 70dmso . Toma et a1
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A existência de uma correlação cinético-estrutura1 pode

ser constatada na Figura 17 da p~gina seguinte, onde as constantes

de velocidade de sarda de L estão representadas em função das ene~

gias das transiç6es de campoligante, nos complexos.

As entalpias de ativação acompanham de perto a est~bili-

zaçãoproporcionada pelos diferentes ligantes; as entropias de at!

vação, embora não apresentem tendências sistem~ticas de variação,

são sempre positivas.

~. importante notar que, em se tratando de medidas cinéti

cas, além dos fatores estruturais ou eletrônicos, os efeitos esté-

~icos e de meio, tamb~m são importantes. Ligantes estericamente

impedidos, como a quinoxalina e a N-3 histidina, mostram-se mais

1, 3 -."
abeia por um fator de 10 vezes em relaçao aos der~vados nao imp~

didoa, pirazina, e a N-l histidina.

r;;:::::\

:NON:
\::::../ '~'

--<f2>-
k = 6,2-L

xl0-l
-1
s

k-L = 4,2xlO-4 -1
s

~
: NO N-H~ NH +

I .3-
CH2-CH2-CH-C02

k -4-1
-L = 5,3 xlO s

~
H-NO N :~ NH +

\ 3-
CH2-CH2-CH-C02

-1 -1
k-L = 1,09 xlO s

Os efeitos de meio são generalizados na qu!mica dos cianE

ferratos. Tendo uma carga bastante negativa, os cianoferratos podem

interagir com os cátions presentes formando pares iônicos em maior

ou menor extensão, dependendo da natureza dos e1etr61itos e de sua

concentração. Esses efeitos tem sido negligenciados na maioria dos

~studos, por serem geralmente pequenos, ou constantes.

~--
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Figura 17. Variação das constantes de velocidade de dissociação

de complexos de pentacianoferrato(II) em função das energias da

transição de campo ligante, lAl _l[Cl) .
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A importância dos efeitos da basic1dade dos ligantes na

estabilidade cinética dos cianoferratos é difícil de ser avaliada.

Uma tentativa de raclonalizaç;o nesse sentido, pode ser apreciada

#
atraves da ~igure 18. Para ligantes N-heteroc!clicos, a variação

. ,
das basicidades com os substituintes na posiçao para e bastante

acentuada. Expresse em termos de pKa, a basicidade passa a descr,!

,
ver o comportamento do ligante frente ao proton, refletindo em pr!

melro plano, as interações do tipo G'-doadora.

Assim, observando a tendência de aument~ da velocidade

de saída dos lioantescom o aumento da baslcidade, chegar-seMia ~

conclusão absurda de C!Ug este fator enfrat:!uecea intgraçãa metalMll-

gente. Na realidade, a diminuição da basicidade da ligante é aco~

panhada por um aumente no seu poder receptor.~, fortalecendo as in-

. ., .1tersçoesde retrodoaçao com o 10n meta ico.

A avaliação doe efeitos da basicidade para llgantes s8t~

rad~s poderia ser feita em pr1nc!~io. BtrBv~Sda introduçãode subi

titu1ntss nam prcj)d.midedas do grupo caordananta dI modo e Modlfic8t'
. . ,

o sau poder doador. NSf:3ret1cs. besa alternativa introttul varie-

;6oa MOSefeitos estéricos da vizinhança. o que não se verlflce na

case doa 11gantea N-nmtQroc!cl1cc8 subatituldos 1"\1-poeiçlo pare, em

v1:tudu de rigidez de anel erom6tlco. ~or iSIO, confo~me pode seI'

vista na r1gut'e 1St ara corralaQces entre as cQnst~ntlB de 8&tà~ e 8

basic1dmdb d~a 11gentaa saturedClt nlo a~Qunltor~ll.

A!:)ermntemat'1tlatOa lt;antQ8 dI tenteie longl- ~I(~~)n~ Q

Clal1gat'1'tas meia almpll!B. NH3' NH2CH)a H2t). c'OI'I'Iporteftlasetlegundo

dUa~ ~~fla8 di~iint!~; ~1té~énfiiatlã~tãnio nO fãtãr ê~t'~t~Q ~~

ria ê~teU'lI!!~~ t!Elillí:1Uê§§§ ~f;\lVatãt'.l(js @m Y1'It!to ã~Uõ~th ~m @!i't\'tI~~ ~s
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Figura 18. Variações das constantes de velocidade de salda dos

ligantes. em funç;o da basicidads , para complexos de pentaciano-

ferrato(II) .



-'. J

- 118 -

séries porém, observa-se uma tendência definida de diminuição

constante de salda do ligante, com o aumentada basicidade.

da

Muitos autores têm notado a existincia da chamada relação

isocinética, ou seja, da correlação entre os parâmetros de ativa-

ção, ôH* e AS'" , numa grande diversidade de sistemas. A existên-

cia de correlação entre os parâmetros de ativação nos cianoferra-

tos pode ser sugerida na Figura 19. As relações isocinéticas su-

gerem a ocorrência de um único mecanismo operando em toda a série

de reações, e tratamentos complexos tem sido formulados para o pr~

blema15? . o estudo do problema não pode ser feito de modo direto,

sem antes eliminar a possibilidade de erros sistemáticos nas dete~

minações de AH* , os quais irão influir inevitavelmente sobre o

cálculo de AS4= . Compensações desse tipo geram um comportamento

semelhante ao isocinético, porém destituidas de qualquer signific~

do químico.

A interpretação das entropias positivas de ativação para

as reações de substituição dissociativa nos complexos de pentacia-

noferrato(II) também merece alguma consideração. Variações posi-

tivas deA 5:4: tem sido atribuidas a mecanismos tipicamente disso-

ciativas, com o significado implicito de um aumento no grau de li-

berdade do sistema, ao se atingir o estado ativado. Possivelmente,

isso seria decorrência da liberação da molécula do ligante no com-

plexo ativado, juntamente com os graus de liberdade corresponden-

tese Não se pode esquecer entretando, que as variações de entro-

pia também englobam as modificações da estrutura do solvente ao r~

dor do complexo, ponto este, de diffcil avaliação.
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Tentativas de interpretaç~o mecani~tica baseadas em medi

das de vol~mes de ativação foram feitas recentemente por Stranks

et alI 58, em complexos de pentacianoferratoCII) com a 3,5 dimetil

piridina e a 3-ciano piridina. Usando CN-, pirazina e imidazol

como ligantes de ataque, esses autores obtiveram volumes de ativa-

çãoposi ti vos, ~ V:f , de 20,S:!: 1
3 -1

cm .mol , que se mostraram in-

dependentes dos nucleófilos empregadas. Essa observação é consis-

te~~e com o mecanismo dissociativo proposto anteriormente par

T M 1. 26
0-'1 orna e a J.n nesse tipo de complexa.

Atrav~s de modelos moleculares, coma o ilustrado na Figy

158
ra 20, Stranks et aI mostraram que as volumes de ativação lev~

riam a um aumenta na distância da ligação Fe-L de ca. de 2,0 a no

estado normal, para 3,4 g no complexo ativada. Lembrando que os

raias de Van der Waals são 2,05 e 1,50 g , para o Fe e o N, respe~

tigamente, a ruptura completa da ligação pOderia ser considerada

como total, para uma distância de 3,55 ~. . Isso indica portanto,

que o alongamento da ligação Fe-N no complexo ativado é de 80% da

previsto para a ruptura completa da mesma.

Esses autores mostraram ainda que a lacuna produzida na

estado ativado não é suficientemente grande para que uma molécula

do solvente (diâmetro da água = 2,76 g) possa se aproximar de modo

a formar uma ligação com o íon metálico.

A vantagem aparente do uso de volumes de ativação em lu-

gar de entropias de ativação, estaria, segundo Stranks et a1l58,

no fato de que estes não são influenciados pelos graus de liberda-

, .

de dasmoleculas dos solventes. Contudo, apesar desse fato, deve

-- ------
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ser notado que correlações lineares entre volumes de ativação e e!l

tropias de ativação tem sido d~monstradas159 para um grande n~mero

de complexos, incluindo os pentacianoferratos. Dessa maneira, os

argumentos interpretativos baseados em volumes de ativação podem

ser ded~zidq~ com base nas entropias de ativação correspondentes.

~

a

Figura 20. Representação do complexo ativado para a dissociação do

. complexo Fe(CN) 5(3,5dimetil p.tridina)3-, sendo 1 o comprimento da

ligação Pe-N no estado fundamental (ca. 2,0 g), At , o alongamento

da li~ação Fe-N para gerar o complexo ativado (ca. 1,4 g). As di-

mensões das extremidades a e b foram consideradas 9,10 e 6,70 g, res-

pectivamente,para o cálculo dos volumes.

-. - -- o_.
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111.3 - Parâmetros Termodinâmicos e Eletroqu{micos

As constantes de estabilidade dos complexos de pentaci~

noferratoCII) podem ser obtidas diretamente das medidas cinéticas

para as reações de formação e de dissociação,

FeCCN)SH203-
+ L kL ~

FeCCN)SL3- +
H20

k-L

onde K = kL

k-L

111.17

Da mesma maneira, os parâmetros termodinâmicos,!! H e

àS , podem ser calculados das diferenças dos parâmetros de ativação

I I r. 18

111.19

A .
Comoos valores dea par~metrcs de formaçao das complexos

são bastante uniformes, as variações n~e constantes deestabilida-

de serão determinadas quase que exclusivamente pela etapa de disso-
ciação. Por isso, a eequência de variação das constantes de estab,!

lida de , assim como ssua interpretação, não diferem muito das apr!

sentadas no capitulo anterior.
~

Torna-se ainda obvio que em de-
.. . .

correncia da pequena variaçao em kL' a relaçao linear da energia

livre,derivada da equação III.17,

pk~L a const. + 109 K 111.20

aplica-se admiravelmente bem aos cianoferratos estudados.

As variações de entalpla, na faixa de-5 a -15 kcel/mol ,
acompanh~mde perto as variações nas oonstantes de estabilidade dos

-- -- - -- ------

H = t1H=I= - à Hf
L -L

e 65 = AS+ - 65"
L -L
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~omplexos. As variações de entropia, na faixa de -3 a -15 cal.mol-l
-1 .. - ,

grau, sugerem que a entrada do llgante e a llberaçao da agua coo~

denada no complexo sejam acompanhadas por um aumento de solvataç;o.

Dispondo-se dos potenciais formais de reduç;o, EO', tor-

na-se poss!vel construir ° seguinte ciclo:

onde

Eo' = E01

FeCCN) H 02-/3-5 2

111. 21

FeCCN) L2-/3-5

+..,BL .ln ...!i11-

F KII1

Assim, através da equação 111.21, as constantes de estabilidade dos

complexos oxidados, KI11 ' podem ser calculadas com base nos valores

dos potenciais, EOI, e de Kr1 ' já conhecidos.

A determinação dos potenciais formais de redução pode ser

feita através de medidas potenciométricas, no oaso em que os comple-

xos oxidados são relativamente inertes em solução. A utilização da

voltametria para a avaliação dos potenciais de redução vem crescendo

nos últimos anos, em parte pelas possibilidades de aplicação a sis-

temas menos inertes. Nesse caso, o que se obtém, são os potenciais

que se relacionam com os EO, através da equa-de meia onda, El/2'
N

çao:

= EO + 0,0592 logn

o 1/2
red

oox
onde O d

e O , refe~em-se aos coeficientes de difusão das es pécies
re ox . ' .

reduzidas e oxidadas, respectivamente.

El/2 111.22

FeCCN)5H202- + L KI1:t
FeCCN)5L2- + H20-

+e
Ir -e

+e
11 -e

K11

FeCCN)5H203- FeCCN)5L3-+ L - . +
H20
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Na Figura.21, abaixo, estão mostrados alguns exemplos de

curvas de voltametria cfclica para complexos de pentacianoferrato

(II) com piridina, dimetil sulfóxido eCO. Destes três exemplos,

apenas o primeiro permite a avaliação direta do EO por via poten-

ciom'trica. Os outros dois, quando oxidados, decomp5em-se rapida-

mente em solução.

cat

. ....... ... .f. . ..-._.. .
1 .

~.~~~.:/'~
í~'" .

py

1.0 o:, 0.8 0.7 0.6 0.5 0.<4 0.3 0.2
V (u. ECS)

0.1

Figura 21. Curvas de voltametria cfclica para os complexos de pe~

tacianoferrato(II) com piridina, dimetil sulfóxido e Co. (em linha

cheia, 100 mV/segi em linhas pontilhadas, 20 mv/seg, como Vielocid.ê,

de de varredura).
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Geralmente, os coeficientes de difusão determinados ele-

troqu!micamente para os cianoferratos, são comparáveis, nas for-

mas oxidadas e reduziJ~~. Dessa maneira, os potenciais de meia on

da, El/2 ' podem ser igualados aos potenciais formais, EO.

Um conjunto de exemplos, selecionada para fins de compa-

raçãG, pode ser visto na Tabela XV, da página seguinte. Essa tab~

la foi composta de modo a se poder observar as vari~ç6es relativas

nas constantes de estabilidade dos complexos de pentacianoferrato

(I1) e (111) em função do tipo de ligante, e também, de sua basici

dade. Os seguintes aspectos podem ser constatados nessa Tabela:

a) Na s~rie de complexos de pentacianoferrato(II), os ligantes de

campo ~raco, como SCN-, OH- eN3- são os que apresentam as me-

nores afinidades pelo !on metálico. Esses ligantes não chegam

a competir com a água pela coordenação, visto que o sQlvente e~

,
,~,tapresente sempre em grande excesso.

b) Na s~rie de complexos de pentacianoferrato(III) , a ordem de es-

tabilidade é contrária à observada na série anterior. Nota-se

de imediato a grande import;ncia da basicidade dos ligantes na

estabilidade dos complexos, e.a reduçio drástica na afinidade

por ligantes lT-receptores, como o fon N-metil pirazfnio, monó-

xido de carbono e dimetil sulfóxido.

c) O !on cianeto, apresentando simultaneamente uma alta basicidade

e uma significativa capacidade receptara-". , torna-se capaz de

estabilizar fortemente os dois estados de oxidação do complexo.

Caso semelhante, emborgem menor extensão, verifica-se com o li

gante imidazol.
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Tabela XV. Potenciais Formais e Constantes de Associaçiopara CO!

p1exos de PentacianoferratoCII) e CIII) em Soluc~o Aquosa.

FeCCN)5L
EO

IIr/!!

H20

V

0,39Cp)a

0,409Cp)b

N -3

OH-

SCN-

b
0,385Cp)

0,159Cp)b

0,385Cp)b

NHJ

imldazo1

0,33(p)c

0,35Ccv)d

~CH3

@
0,45(p)e

0,47(p)e
d

0,4B(cv)

r@-CONH2

~
NON
\;;."

~

N8,N..CH3

0,50(p)e

0,55Cp)e

0,7B(p)e

0,79(cv)dd
0,89(cv)dmsQ

co
d

1,lBCcv)

K

M!I

1

4

8

9,Ox10

4
2,lx10

1,8x105

3,lx105

3,3x105

4,OK1{15
/~ .

~Ox105

6
2,Ox10

6
3,3x10

107

CN-
b

O,509(p)
d . 10

0~45Ccv) 1,2x10

"
I
I
I

",-

1

1 ,9xlO3

3,9 x105

2,6 x102

2,2 xlO5

8,3 x105

4
2,9 x10

3
9,4 x1D

pKaCLH)

-1,74

4,75

14,0

9,24

7,0

6,1

5,3

3
5,2 x10 3,65

1,7 x103 ~0,65

4,7 x1~.

-2
1,1 x10

-?
10

5. x108

-5,8

9 21.' .

KII/KIII

1

2,1 x1r!3

2,0 x1Õ5

0,3

9,6 x1Õ2

2,1 x I!:!1

1,1 x10

3,5 x10

7,7 x10

5,3 x102

6
4,3 x10

3,0 x10B

14
10

2,4 x10

á) TomaS? , b) James e Murray161, EO medidos a O °c, cl,$tasiwe

Wi1kins162, d) Toma B Creutz163, e) Toma e Malin26,?3 . Abrevia-

..

çoes: p = potenciometria, cv = vo1tametria c!c1ica.
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111.4 - Reações de Transferência de Elétrons

As reações de transferincia de elétrons nos cianoferratos

são bastante favoráveis para estudos sistemáticos, em virtude de s~

rem geralmente revers!veis, e dos complexos apresentarem uma larga

faixa de potenciais eletroqu!micos em solução.

Devido à labilidade com respeito à troca da água coorden~

da, o !on aquopentacianoferrato(II) pode coordenar-se rapidamente a

ligantes tipo ponte, formando complexos binucleares, possibilitando

assim, a ocorrincia de reações dé transferência de elétrons conheci

das como de esfera externa. A grande maioria dos complexos de pen-

tacianoferrato(II) sendo mais inertes, geralmente transferem elétrons

mais rapidamente do que sofrem substituição. Desse modo, participam

mais frequentemente de reações de transferência de elétrons conheci

das como de esfera externa.

o fon ferrocianeto é sem d~vida, o melhor investigado na

série dos cianoferratos. Sua constante de velocidade de troca, kll'

, 4-
FeCCN)6 + re(CN) 3-

6
kll
............ Fe(CN) 3-6

+ Fe(CN) 4-6

foi medida com o auxilio de substituição isotópica, na presença de

vários eletr6litosl64.0 processo de troca também foi investigado

, .. . '\. '. 165 . '
atraves de ressonanCla nuclear magnetlca . De modo geral, os ca-

tions catalisam a transferência de elétDons, diminuindo a repulsão

eletrostática entre os complexos aniônicos.

Alguns exemplos t!picos de reações de transferência de

elétrons de esfera externa em complexos de pentacianoferrato, podem
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ser vistos na Tabela XVI, da p~gina seguinte.

A racionalização das velocidades de<transferência de eli

trons para reações cruzadas, do tipo,

OXl +
Red2

k12 ao
Redl + OX2

pode ser feita em termos das velocidades das reações de troca

OXl + Redl
k1l ~

Redl + OXl

OX2 + Red2
k22

.. Red + Ox
2 2

171-175 176
de Marcus , Hush e Sutin177,178com o auxIlio da teoria

Geralmente uma constante de velocidade de transferência

de el~trons não refl~te apenas uma etapa de reaç~o. Na realidade,

pode-se fatorar a reaçio ~lobal de transfer~ncia de esfera externa

nas etapas abaixo:

OXl + Red2

K
o

~
OX11IRed2 formaç~o do complexo

precursor(K )O.s.

OX11IRed2 ~ ( oXIIIRed2)* ~ RedlllOx2

RedlllOx2
'"

Red1 + OX2

ativação e trans-

fer~ncia de elétrons

(ket)

dissociaç~o do complexo

sucessor.

Desse modo, a constante de velocidade de transferência de

elétrons pode ser equacionada através da eq. 111. 23

- ÔG**IRT
k = K k

o.S. et
= K ..J. eo.s. p

111.23

, - .

onde K e a constante de formaçao do complexo de esfera externa,O.s.
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Tabela XVI. Reações de Transferência de Elétrons, de Esfera Externa,

em Complexos de Pentacianoferrato.

RedUtor oxidante ÔEa k ÔH4= ÔS*

M-ls-1 kcal/ ca1/

moI. moI. grau

FeCCN)64- FeCCN)sNH32- -0,08 7, x1o3,b 3,3 -32 0,05c

FeCCN)63- 0,00 1,5 x1o4,d 0,10

0,00 7 ,3 x 10 3 ,d ; O,OS

0,00 1 8 x1o3,d 3,6 -23,7 3,2,

0,00 2,5 xlo1,d 8,56 -23,4 O

FeCCN)Spy
2-

0,07 8,7 xlo4,e 4,7 -20, O o5c,

FeCCN)5PPh32- 0,13 8, xl04,b 3,3 -2S O oSc,

-
x1o6,b 0,05c

'

FeCCN)4bipy 0,14 8, I

FeCCN)sN34- FeCCN)63-
x104,b 0,05c

i

-0,17 8, 1,8 -30 !

j

FeCCN)Spy
3-

-0,07 3,4 x104, e S,4 -20 0,05c I
j
I

FeCCN)4bipy
2-

-0,14 2, x104 O,oSc
i
I

i

citocromo C
3-

-0,02 9,0 x1o5,f 2,9 -21 O 101 I

FeCCN)5N3 '

CHorse heart)
2-

0,07 2,5 x106,f 2,4 -21 O 101
FeC CN) 5JH 3

'

FeCCN)63- 0,22 8 1 x106,g 0,18,

0,22 1,2 xl07,j O ,Ir!

0,22 6,5 xl06,h 0,10

0,22 6 7 xIo6,i O -27 O 181, ,

0,22 8,0 xlo6,f 1,1 -23 O 101,

FeCCN)sPPh32- 0,28 3,0 xl07,f 1,2 -20 O 101,

FeCCN)4bipy

-
0,29 1,6 x1o8,f O,lol

segue
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Redutor l1Ea

ev) ,

Oxidante

_.1-~.--

k

M-ls-l

6H+ 6s*

kcal/ cal/

JJ

mol mol.grau

. 2+
RuebipY)3

3-
FeeCN)sCO

C
'

) 3-
Fe CN Sdmso

FeeCN)sPZC024-

FeeCN)spy3-

Fe(CN)Simid3-

Fe(CN)64-

-o ,34

-O,OS

0,21

0,36

0,49

0,43

6 x106,k

S,6x10?;k

1,9x109,k

4,2x109,k

3,Sx109,k

3,SxI09,k

0,50m

0,50m

0,50m

O,50m

,<o O SOm,

0,50m

a) diversas forças iônicas, b) Stasiw e Wi1kins162, c) em KNO) , d)
. 164 111 166

Camp~on et a1 ,e) Toma e Ma1in, f) Cassatte Marini , g)
16? . 168 . . 169

Brandt et al, h) Zabinsk1et a1 ; i) Morton et a1 , j) Creutz

e 5utin1?O, k) Toma e Creutz163 , 1) em KC1, m) em NaCl.

,
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Cpreeursor~, Vp é um fator relacionado ,com a frequência de tran,ê,

"'.' . ' C' 13 -1
ferenelade eletronsno complexoatIvado -10 s ) e

..
t:.G ref~

re-se à variaçãode energia livre de ativação, para a transferên-

eia de elétrons. o duplo asterístico emAG.. é usado com o senti

do de englobar tanto as energias de reorganização da esfera inter-

na, como as da esfera externa, isto é:

t:.G"". = t:.G. ""1 + ÓG :teo 111.24

* . M 169-175
Uma equaçao semelhante fOI proposta por areus,

-UCr)/RT -AG~U,IRT
lII~25k = p. Z. e .e

onde p é a probabilidade de transferência no complexo ativado, Z é
. -

(
11 -1 ) ( ) 1o fator de collsao -10 s , e U r corresponde ao traba ho

gasto na aproximação dos reagentes Ccf. eq~ 111.9)

o significado da energiade reorganizaçãopode ser perc~

bido melhor atravésdo diagramade potencial, em função das coor-

denadas de reação, representado na Figura22. Na presençade uma

fraca interação entre as espécies, ocorre um desdobramento das CU!

vas de potencial,na região do cruzamento,o suficientepara que a

transferência de elétrons seja adiabática (isto é, o sistema perm,ê,

nece na curva inferior, após o cruzamento). DSsse modo, para que

ocorra transferência de elétrons, as coordenadasdo sistema devem

sofrer uma reorganização até atingir o ponto de cruzamento. A ene!

g1a livre de ativação necess~ria corresponde à energia de reorgan!

-
f . * . t ' A G~.zaçao das es eras Internae externade coordenaçao,lS o eu.

u-- ----
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CI

.

..

.
c
.

p

contlguração nuclear

Figura 22. Curvas de Potencial em Função da Configuração Nuclear

dos Reagentes e Produtos. Eth corresponde à energia de ativação

para a transferência térmica, igual à â G~ID"na eq. 111.23.

Para uma reação cruzada, a energia de reorganização

" ~~ H.
uG pode ser expressa em funçao das energlas correspondentes para

12~... A'1"' ** " 17." ~* , .. I I 6aa reaçoes de troca, °11 e u~22 ,atraves da equaçao I .2,

o primeiro termo (A) dessa equação corresponde simple~

mente à energia de reorganização para os reagentes 1 e 2,
..

ou as

barreiras intrfosecas de transferência de elétrons. o segundo in-

troduz a dependência da variação na energia livre da reação, ~G~2'

e o termo C, corresponde a um fator de correção, geralmente pequeno.

fi G** + AGI<>IE o 2
III. 26"11 22

âG12" ( â G12)*
t.G12 =

+ + **
âG"'*)2 2 S(AGll + 22

(A) (8) (C)



- 133 -

A conversão da expr~ssão 111.26 em termos das constan

tes de velocidade (cf. eq. 111.23) poderia ser feita facilmente ca

so fossem conhecidos os valores de ~ , ou então de k t ' as cons0.5. e-
tantes puras de transferência de elétrons no complexo precursor.

Quando isso não é possfvel, costuma-se avaliar ~ através dao.s.

equação de Eigen-Fuoss, 111.12, ou então corrigir as constantes de

, . - 111 163
velocldadeglobal,pelo fator de trabalhona equaçao .25.

Quando expressa em termos das constantes de velocida-

de, a equação 111.26 torna-se igual a

onde log f'=

1/2

k12 = (kll.k22.~12.f)

, 2
(log [';12,L 2

410g(kllk22/Z )

111.27

Na utilização dessa equação está implícito o fato de que as cons -

tantes foram corrigidas pela função de trabalho,
- ,

ou quando nao e

o caso, de que os reagentes formam complexos precursores com esta-

bilidades comparáveis.

Utilizadasde maneira qualitativa, tanto a equação 111.

26 como a 111.27 são eficazes em prever um ~umento da velocidade

de transferência de elétrons com o aumento da energia livre da re~

-
çao.

o
II G12

ou Kl2 não muito elevados, os ter-Para valores de

mos corretivos, C,e lc:Qf, nessas equações, são desprezfveis, de mo-

do que

ln kl2 = 1 ( ln kll + ln k22) + 1 ln K122 2
111.28

ou 111.29

ln k12 = ~(ln kll + ln k22) -

1

2

n.F

RT

o
AE12

- - ------

JL J-

f
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Em se tratando de reagentes com barreiras intrínsecas com
\ '

paráveis, as constantes de velocidadede transferência de elétrons

devem variar linearmente com as diferençasde potenciais, ~ EO12'

com um coeficiente angularQ/2).(nF/RT). Esse tipo de comporta-

mento levou Toma e Creutzl63 a postularem um mecanismo de transfe-

rência de elétrons para o processo de supressão da fluorescência no

complexo ~RU(biPY)32+ , como pode ser visto na Figura 23.

Fe(CN)SLn-

2

09

5
4

3
..

~
2

.
10

&

..

3

2

7
10

, , k

+ *RU(biPY)32+ ~ (
,

)
n-l

(
.

)
+

Fe ~N SL + Ru blPy

3

4-
Fe(CNlsPZC02

!

j
t

1
FI(CNIsC03- 'O

I ,\.
1.0 "

.
0.5

Figura 23. Constantes de velocidade em função dos potenciaisdos

complexos de pentacianoferrato, para a supressão da flurescência do

2+
Ru(bipY)3

163
(Toma e Creutz ). .

,
.
,
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Com o aumento excessivo da energia livre da reação, as constantes

de velocidade aproximam-se do valor governado essencialmente pela

.'" , . ...

C
9 -1 -1

)dlfusaa das especles em soluçaa 4xlo M s .

Nos últimos anos, os esforços vem sendo dirigidos a sis

temas Que permitam isolar a etapa de transfer~ncia de el~trons da

etapa de formação do co~plexo precursor.

Na abordagem seguida por Toma, Oliveira e Giesbrechtl79

os efeitos de carga no sistema COC~JH3)Sdmso3+
e 3-

FeCCN)SL con

duziriam a uma estabilização do complexo precursor, de modo

a sua influÊncia na velocidade poderia ser isolada da etapa

que

de

A ..

transferencia de eletrons. Esse sistema pode ser descrito da se-

guinte maneira:

CoCNH3)Sdms03+ + FeCCN)sL3-

K

o~s. CoCNH3)sdms03+//FeCCN)sL3-

C )
3+ 3-

Co NH3 Sdmso //Fe(CN)SL
ket- C )

2- 2+
Fe CN SL + Co + SNH3 +

+ dmsa

Os trabalhos, desenvolvidos por oliveiral8o, mostraram

que as constantes de velocidade fogem do comportamento usual de

segunda ordem, caminhando gradativamente para um nível de satura-

ção com respeito à concentração dos reagentes. Esse tipo de compo!

tamento ~ consistente com o esperado no modelo proposto, sendo de~

crito quantitativamente por meio da lei de velocidade

- d ( FeCCN)sL3-]

dt
=

kObsd . [ FeCCN)SL3-]

onde kobsd =
K
o.s. ket[ COCNH3)Sdms03-]

Ko.s) COCNH3\dms03-1

111.30

1 +
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Em concentrações suficientemente altas de CO(NH3)5dmso3-., o te!,

mo unitário torna-se desprezfvel no denominador, e kObsd = ket.

Um resumo dos resultados obtidos em estudos de transfe-

rência de elétrons em complexos precursores de esfera externa, po-

de ser visto na Tabela XVII.

Tabela XVII - Constantes de velocidade de transferência de elétrons

em complexos precursores de esfera externa, Co(NH3)5X//Fe(CN)5L

Co(NH ) X3+3 5 Fe(CN)5Ln-
K
o.s.

M-l

ket
-1
s

6H+

kcali

mal

àS=!:

cal/mal
.grau

o
a) em NaC104 0,100 M, a 25 C; b)

c) Gaswick e Haim18l, d) Miralles

Giesbrecht179, f) Oliveira, Toma e

em LiCl04 0,100 ~ , a 25 °c ,

et al182; e) Oliveira, Toma e

Giesbrecht152.

3+
Fe(CN)64-

1500a 1,9 xlO-1,cCo(NH3)5H20

Co(NH3)5PY
3+ 4-

2400a 1,5 x10-2,d 21,7 6
Fe(CN)6 +

3-
520b

CO{NH3)5dmso3+ Fe(CN)5imid
2 6e 22,0 + 17,

3-
490b 1 3f 22,4 + 17

Fe(CN)5NH3 '

Fe(CN)5PY
3-

500b 1,5 xlO-l,e 24,0 + 18
3-

520b 5,0 x10-2,eFe(CrJ)5isonic 24,3 + 17

( 3- b 8,9 xlO-3,e 25,8 + 18
Fe CN)5Pz 420

3- b
4,7 x10-3,e 26,0 + 18

Fe(CN)SpzCONH2 570
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Nota-se nessa tabela que as constantes de estabilidade dos complexos

N ~

precursores sao semelhantes, para lona de mesma carga. As variações

de entalpia e de entropia para B associaç~o de complexos de cargas

..

/ + -1-1
+3 e -3, sao da ordem de O kcal moI e + 15 - 3 cal.mol .grau ,

respectivamente. Conclui-se portanto que a formaç~o dos complexos

precursores, de esfera externa, é dirigida essencialmente por fato~

res entrópicos. Esse comportamento é típico de associação entre

íons em solução, onde o fator mais importante reside na dessolvata-

ção do par iônico, com liberação de todo um conjunto de graus de li~

berdade das moléculas do solventeD

As velocidades intrínsecas de transferência de elétrons,

ao contrário da associação iônica nos complexos precursores, são co~

troladas essencialmente pelo fator entalpico. A variação das cons-

tantes de transferência eletrônica apresenta-se linear com respeito

aoa potenciais de oxidação dos complexos de pentacianoferrato(ll) ,

conforme está ilustrado na figo 24, da página seguinte. O coeficien

te angular obtido179 nesse caso é igual a 0,57, aproximando-se bas-

tante do valor 1/2, previsto teoricamente (eq. 111.29).

l importante notar nesses casos, que as alterações nos li-

gantes coordenados ao íon pentacianoferrato(II) influem significati-

vamente na reatividade dos complexos frente às reações de transferê~

cia de elétrons. Embora geralmente o significado químico se disper-

se no desenrolar das teorias, é oportuno enfatizar que os parâmetros

envolvidos na transferência eletrônica (p.ex. 6.G~.11 e t\Go 12)
est~o

intimamente vinculados a fatores estruturais.

'.\
\

~
. '
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o
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N' JN~

\
CONH2

~oo 3,.

61- (VI. les)

-.L --'-

I

Figura 24. Gráfico de ln ket vs EOFeCCN)sL3-/2- , para as re

aç5es de transfer~ncia de el~trons no sistema CoCNH3)sdmSO~+11

FefCN)sL3-.
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Reações de Transferência de Elétrons de Esfera Interna

Reações de transferência de .elétrons de esfera interna

são relativamente pouco estudadas na qu!mica dos cianoferratos .

Os trabalhos mais relevantes foram feitos por Haim et a1183,184

em complexos precursores de esfera interna, de pentaamincoba1to

(111) e de pentacianoferratoCII), Com ligantes pirid!nicos como

ponte,

111 11

(NH3)5Co- 0'c-<~t-FeCCN)5'lO

\

ket
~ Q,. Jf=Y1 111 3- 2+

0"(:\QN-FeCCN)5 + Co

+
5NH3

ket = 1,75 xlO-4 s-l

111 ~~ II
(NH3)5Co Q~N-Fe(CN)5

kgL ~ .~ III

~-Fe(CN)52-

+ C02+ +
5NH3

ket = 2,6 xlO-3 s-l

A reatividade de complexos precursores de esfera interna

como os acima descritos, não segue necessariamente o comportamento

esperado com base no lon pentacianoferratoCII), em virtude de sua

coordenação com o ligante de ponte ter influências significativas

na estabilização do complexo. Em alguns casos, a estabilização

provocada pela coordenação, chega mesmo a inibir o processo de tran~

".' . 80
ferencIa de elebrons. Exemplos desse tIpO foram estudados por Toma

Ir 3
FeCCN)5H20 -

o
(E =0,39 V)

+

111

íri - CoCen)2
NVN \

\.::::J, C /' O
11

O

:Ir. ~ 1[

~ (CN)5Fe-~c=J/N-9o(en)2

o. C,..O -5 -1
(EF =0,74 V) 9 k (10 se O et

1- T
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e por Toma, Oliveira e Giesbrecht152 na reação do !On aquopenta-

cianoferratoCII) com o complexo CoCNH3) OS(iCH )
3+

5 . 3 2 .
Complexos precursores estabilizados são deA~'7'âride inte-

resse do ponto de vista fotoqulmico, visto que a transferência de

, '. .., 185-188
eletrons pode ocorrer atraves da excltaçao optica . Casos

desse tipo serão abordados no capltulo seguinte sobre transferên-

cia eletrônica óptica e fenômenos intervalência.

, . "
<,

<','

I -T r~
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IV. CIANOFERRATOS: Estudcis de Interval~ncia

Muitos complexos que apresentam lons metálicos em difere~

tes Estados de oxidaç~o tem propriedades distintas daquelas espera-

das em termos das contribuições isoladas de cada espécie. Por exe~

plo, os compostos
VI

W °3
e

LiWV03 comportam-se como não conduto-

res; entretanto, na forma mista, Li WV wVI l 03' passam a apresen-x x -x

tar propriedades condutoras. Da mesma maneira, os sais de ferrocia...

neto e 'de ferro(III) geralmente s~o incolores ou amarelados;
. ,
Ja o

complexo misto,
Fe3[Fe(CN)6)4

apresenta coloração intensamente

azulada, com propriedades semicondutoras.

Os efeitos decorrentes das interações entre os diferentes

estados de val~ncia nos complexos, s~o a~ui referidos como efeitos

interval~ncia. Ocorrem com frequência nas mais diversas áreas da

qufmica; em compostos polinucleares, compostos com ligação metai-m,ê.

tal (ex. Ta6CIIZZ+) , compostos intermetálicos (ex. InIrnIIITeZ) ,

compostos não estequiométricos, (ex. UOz-x) , compostos com centros

de cor, sais fundidos (ex. 8i em 8i13)' espinélios etc Além di~

so são de grande importância em estudos de condução, supercondutivi

dade, e de interações magnéticas, e mais recentemente, em processos

ópticos de transferência de elétrons. As aplicações são muito nu-

merosas, desde a obtenção de pigmentos (ex. azul da Prussia), com-

postos supercondutores, fotocondutores, etc~.. ~ fotografia , ~ de

terminação anai{tica baseada em efeitos de cor, e ~ explicação de

propriedades ópticas de vidros e minerais.

Muitos minerais, geralmente silicatos ou fosfatos, como

.~
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a bé~bosalita, Fe2IIFe4IIIep04)4eOH)4' lievrita,

11 111. 11 III,~
CaFe2 Fe S12080H e a cronstedtita, Fe2 Fe2 SlOS(OH)4' apr~

sentam efeitos de interaç~o interval~~cia. A vivianita, mineral

de composição Fe3(P04)2.8H20 apresenta-se incolor quando recém

clivadaj porém quando exposta ao ar, a superflcie torna-se rapid~

mente azulada devido à oxidação parcial do FeeII) a FeeIII). Nes-

se mineral, os lons de ferro estão ligados através de pontes de

b~ig@nio;como mostrado abaixo:

'- 111/ O '- I rllFe Fe

/1'0/1'-....

A classificação dos complexos de valência mista propos-

D R . 22.
d 1 1

. .. 1 t ... .

ta por ay eobln basela-se no grau de e oca lzaçao e e ron~

ca entre os centros metálicos, A e B. Sendo
'l'A a função de °,!l

r
da do lon A, e ~B a função de onda de simetria apropriada do

!on B nas vizinhanças de A, a função de onda para o complexo no

estado fundamental pode ser escrita da seguinte maneira:

"t'o = 1. {fl-- rJ.2 "t'AN .

+
1

o(L c.'rB J. j
. J ,J

IV.l

Como mostrado no caprtulo 11.1 , pode-se afirmar que

quando. a diferença de energia entre o orbital doador de A e o orbi

tal receptor de B é muito grande, o coeficiente de mistura, c(

tende a zero. O elétron fica então praticamente localizado em

torno de A. Nesse caso os sistemas são descritos como sendo de

classe I, e as características de cada lon permanecem intactas nos

complexos de valência mista~
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A medida em que as energias dos orbitais doadores e receE

tores, deA e 8, respectivamente, se aproximam, o grau de delocali-

zação tende a aumentar até um máximo, "quando ambas as energias se

igualam. Nesse caso, tanto ~ como C1 _~)1/2 na equação IV. 1

se aproximam de N. 12 /2 .

Os sistemas de valÊncia mista do tipo II, apresentam um

grau de delocalização maior que os da classe I, porém ainda não tão

intenso a ponto de alterar significativamente as prDpriedades indi-

viduais dos lons envolvidos. Os complexos dessa classe apresentam

transiç6es intervalÊncia de baixa energia, relativamente intensas

(na região do visfvel ou infravermelho próximo). Enquanto os com-

p1exos da classe I são isolantes, os complexos da classe II já come-

çam a apresentar propriedades semicondutoras no estado sólido, com

resistividades que variam de 10 a 107 ohm.cm.

Nos sistemas da classe III a delocalização é bastante pro. -

nunciada, tornando impossfve1 (na escala de tempo convencional) a

identificação dos fons metálicos com base em suas propriedades iso-

ladag. Quando na forma de agregados polinucleares geralmente aprese~

tam bandas de intervalência de baixa energia; entretanto, na forma

de compostos reticulares , adquirem refletividade e condutividade

metálica.

As transiç5es intervalência p~omovemum elétron do estado

fundamental, descrito pela função.de onda IV.l , parao estado excl

ta do descrito por

"V- =1 !., { c(' l' AN
11 - 0<,2 zr c' j 'Ys,j ]

IV.2
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Para o caso mais simples, e comum, de interação fraca e~

tre um orbital doador de A, e um orbital receptor de B, os valores

dos coeficientes de delocalização (~) podem ser estimados a par-

tir de medidas de intensidade das transiç5es interval~ncia,

neira id~ntica à descrita no cap{tulo 11.1. (cf. eq.II.5).

de ma-

Nos casos de interação forte, cálculos completos de orb1

tais moleculares tornam-se necessários para a descrição real!stica

dos efeitos intervalência.

As transiç5es intervalência levam a mudanças nos estados

de oxidação das espécies doadoras e receptaras, como numa reação de

transferência de elétrons. são por isso consideradas como trans-

ferência eletrônica óptica e sob esse aspecto t~m sido objeto de

intensos estudos nos últimos anos.

Hushl06 em 1967, demonstrou que o problema da transfe-

rência eletrônica óptica e térmica pode ser tratado a partir de uma

base estrutural em comum.
,

A abordagem de Hush assemelha-se a de

Sutin177,178
NA. ,

para reaçoes de transferencla de eletrons, e tem como

base as variaç5es nos potenciais harmônicos assumidos para os com-

p1exos no estado fundamental (antes da transferência) e excitado

(depois da transferência), como mostrado na Figura 25.

Supondo que ambos os estados possam ser descritos como o~

ciladores harmônicos tendo em comum a constante de força F , e con-

siderando as variações nas coordenadas normais, do estado inicial

, , , ..

(Q ), para o estado final (Q ), para casa especie, como

A QA =
, , f

QA - Q-A
I ,

Q B
,

Q Be 11QB =

I

\

1

T
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então as energias ópticas de transferência de elétrons ficariam da

das por:

E =
op

1

2
F A o !J. QA 2

+ 1. F
2 B

+!J.Q. 2B Eo IV.3

sendo Eo a diferença de energia entre o estado inicial e o final,

conforme indicado na Figura 25bo

a) EttI

Eop I 4 E th

b)
Eth Eo

E, . 4 E t h - E o

Figura 25 o Coordenadas de configuração e energias de transferen

eia de elétrons o

,.,

Através de considerações mais elaboradas (descritas por

- "
exemplo, 'na ref o 178) e poss1.vel demonstrar que

Eth =

1 2
(2' F A .!J.QA +

2
2(FAollQA

1 F An 2
'2. B oLh"8

+ E )2o IV.4

+
FA.Ô~B2)

"
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As equações IV.3 E IV.4 podem ser expressas em termos das

energias livres, assumindo-se a hipótese de conservação das funções

de partição para os estados fundamental e excitado, tal quet78

àGo = Eo âGA* = ~A(àQA~4
â G* = ..i.g,Ç!Qsi

s 4

e

, . -,
O ultlmo termo da equaçao IV.6 e geralmente pequeno, de

forma que

E =
DP 4 Eth - ~ GO IV.7

Essa equação permite estimar as energias de transfer~ncia

de el~trons (t~rmica) a partir das energias de excitaç~D 6ptica de

interval~ncia.

Através da equação IV. 5 , as variações nas energias de

transferência intervalência (E ) podem fornecer indicações sobre
op

as energias de reorganização (barreiras intrfnsecas, ~G~ e tlG: )

dos reagentes, necessárias para a transferência de elétrons. Tendo-
-se, por outro lado, uma série de complexos .onde se espera uma cer-

ta constância nas energias de reorganização, é possfvel prever os

valores das energias de transfer~ncia intervalência diretamente das

variações nas ener~ias livres.

---",-

* * o
rV.5E = 2 (tlGA

+
ti GS) + ti G

DP

* *
tlGo t\G 2

Eth = (tlG P. + li G sL + +- -r
2 2

8 ( GA'" + ti GS *)

IV.6
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Em complexos de valência mista simétricos, coma o de

18.9
Creutz e Taube ,

~ 5+

(NH3)5RU-~~~-RU(NH3)5

a variação na energia livre é nula, e portanto a energia de trans-

A . A. ( -1)ferencia 1ntervalenc1a no caso, 5000 cm torna-se igual a 4 ve-

zes a energia de transferência de elétrons via térmica.

A simplificação encontrada nos comrlexos simétricas fa-

vorece sobremaneira a estudo de efeitos de solvente nas transições

~
li

intervalência. Esses efeitos afetam diretamente a energia de reor-

ganização da esfera externa, expressa por

dores e receptores; a, a separação internuclear; ~ , o {ndice de

refração cn2 . const. dielétrica óptica) e D
s

a constante dielé-

trica estática.

A condução elétrica nos sólidos pode ser vista de modo

semelhante a um processo de transferência de~étrons. Para um sis-

tema delocalizado (complexo de valência mista do tipo 111), o

elétron de condução teria uma frequência de xessonância

.J = 2 E /hm IV.9

onde Em é a energia de interação magnética no sistema, e h é a con~

tante de Planck.

* 121 1 111 IV.8AG = - e (- + - -
"")(.-2 - D- )outer 4 rI r2 a '1 s

onde e, é a carga do elétron; rI' r2
são os raios dos centros doa-
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o coeficiente de difusão D, expresso por

D =
2a . E /hm IV.IO

está relacionado com a condutividade elétrica, f , através da equE

ção de Einstein,

v=
2

n. e .
IV.II

D

kT

de tal modo que, quando E é da ordem de kT, para uma distânciam

de 3 S, a resistividade cai para 10-3 ohm. em.

E

,
No caso de complexos da classe 11, o eletron apresenta-se

mais localizado no seu sftio, ou poço de potencial. Assim, deve ser

introduzido uma energia adicional de reorganização, para que a bar-

reira de potencial possa ser vencida e a migração ocorra. Essa ene.!:,

gia d,e ativaç~o, !J.G-

tra a equ,:u;ão

afeta o coeficiente de difusão, conforme mo~

D = a2 . v -flG* /kTo . e IV.12

onde .Jo
,

f A, d ' b
N

d d t' 1013 -1
e a requencla e vl raçao a re e, es lmada em s

e ~ a separação metal-metal.

A equação acima é semelhante à 111.23, para transferência

,
de eletrons em complexos precursores, Assim, nos compostos da clas-

se 11, aumentando-se a temperatura, obtém-se um aumento no coefici-

ente de difusão e na condutividade elétrica do sistema. Esse compo.!:,

tamento é tfpico dos semicondutores.

, , .

\

,~
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'IV.l - Complexos de Valincla Mi8~8 derivados do Azul 'da'Pr~ssia.

'I ,
a complexo de Azul de' Pruss1a e um doa primeiros campos-

~

tos de coordenação descritos na'literatura. Seu uso extensivo 00-

mo pigmentos já data de mais de uma centena de anoa, recebendo vá-

rias denominações, p. ex. Azul da Prússia aolúve~, Azul de Turnbu11

e Azul da Prússia insolúvel. Astentatlvas de resolução da ~stru-

- 190-197 d ' '. ,

tura do complexo sao numerosas , esbarran o em problemas de

obtenção de cristais, ou na incerteza da composição química das

amostras, que poderia variar de KFeFeCCN)6" a re4[ FE!(e:N~6J~,i sem

contar com quantidades variáveis de água,de cristalização.',
,

Recentemente Ludi et al198 consegul~am obter mo~oeristals

do complexo azul da Prússia, de composiçã~: Fe,J.Fe(CN) 61) .xH20

(x = 14 - 16) através da difusão lenta de vapor de água numa salu-

ção de ácido clorfdrico concentrado, 'conteOdo íons rérricos e ,fer...

,rocianeto. Os cristais apresentam uma fórmula unitária. por ce ],a

cúbica, primitida, de dimensões iguais a'10,16Sa.. As distancias'

" t 1
'

f " " d
" F 111 N F

11
C C N

- t "

cr~s a ogra ~cas me ~as, e-" e - e-. , SBa respecl,vame!:!,

te, 1, 923 e 1,131 a.

O complexo azul da Prússia encabeçà uma f'am!lia de com-

plexos de valincia mista, onde Ions FeIIICspin.-a1to) e peIICspin-

baixo) ocupam sítios octaédricos formados pelos n'i'trogênios ou pe-
c,

los carbonos dos ligantes cianetos, at~ando como ponte.

Especulações baseadas nos potenciais de redução das'!ons

Fe3+ CO,76 V) e ferrocianetoCO,45V) levariam a crer que d ~zul da

Prussia deveriaser formuladocomo um complexo ds ferricianeto

ferro(II) em vez de ferrocianetode ferro{III). As provas defini-

de

r

,

II
I
I
I
I
!I
J

, I
I
I

" .

T ~ ~
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tivas foram fornecidas pelos espectros Mossbauer desses complexos,

FI k t 120 . t . tA '.
d

.

por uc e a , os qua~s mos raram a ex~s enc~a e um p~co em

0,132 mm/s, característico do íon ferrocianeto, e de um dublete

-
( o

centrado em 0,710 mm/s, com separaçao de 0,60 mm/s a -127 C), ca

racterfstico de íons férricos. Esses estudos foram refinados re-

centemente com amostras enriquecidas isotopicament~~ge também con-

firmados por espectros de fotoelétrons nesses mesmos complexos.

Provavelmente, a maior estabilização coulômbica no azul

da prússia, provocada pela presença de cargas iônicas mais eleva-

das (+3 e -4, em vez de +2 e -3) teria predominância sobre as ten-

dências contrárias, nos potenciais de reação em solução.

Os derivados da série do Azul da Prússia apresentam colo

rações variáveis, dependendo do ligante presente no fon pentacian2

ferrato(II) . Os complexos com Co e dimetil sulfóxido apresentam-

se vermelho-violeta, e azul-violeta, respectivamente. Os deriva-

dos contendo ligantes piridfnicos e pirazfnicos , em virtude da

mistura das bandas de transferência de carga e de intervalência

assumem os mais variados tons de verde. Os complexos com ligantes

saturados são geralmente azulados.

Dessa série de complexos, representada genericamente por

Fe[FeCCN)SL), o complexo carboniloprussiato teria um interesse es-
200

pecial, pela grande semelhança em estabilidade, e mesmo em versati

lidade de aplicação, com respeito ao pigmento azul da Prússiao A

sfntese desse complexo foi feita recentemente por Toma e Moroil46,

t
'

d ..'" F ( N) C03- , 'o -

a raves a prec~p~taçao do e C, 5 com lons ferrlCos em soluçao

aquosa, e cristalização lenta (a8ós a dissolução) em solução de ácl

do clorídrico concentrado, utilizando a t~cnica de diluição descrita

i:
'. .2.

,
t

f

}\
~'I.

I

I

1
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por Ludi198. o material cristalino obtido apresentou a composição

Fe[FeCCN)SCO).5H20.

A estrutura do complexo de valência mista do carbonilo-

prussiato ainda não é conhecida. Os difratogramas de raios-X pelo

método de pó, obtidos pelo presente autor, revelaram um conjunto

de picos, que conforme relacionados abaixo, são consistentes com

um sistema cúbico, primitivo, com cela unitária de dimensões iguais

a 5,111 t 0,009 g .

Tomando como base as dist~ncias cristalo~ráficas no azul

'. h
.
t" . . ~ 1 F 111 F 11

da Prussla,c ega-se a uma dlsanCla ln~ernucear, e - e de

5,083 g , bastante consistente com a obtida para a cela unitária

acima. Abstraindo-se as águas reticulares, a unidade cúbica nos

complexos isomorfos de azul da Prússia e de seu derivado carbon!-

lico pode ser vista na Figura 26.

j

Tabela XVIII - Dados estruturais para o complexo de

Va1ência mista, Fe[FeCCN)5CO]5H2O

d (g) h,k,l IIIo (%) a ( g )

5,127 1 ° ° 100 5,127

3,618 110 35,9 5,117

2 ,943 111 :,7 5,098

2,556 2 ° ° 47,6 5,112

2,083 211 5,7 5,103
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Figura 26. Representação da estrutura cristalina dos complexos do

tipo azul da Prussia.

Os espectros e1etranicos dos complexos de valincia mista

da série do azul da Prússia são caracterizados por uma forte ban-

da intervalência na região do visfvel-infravermelho próximo, bas-

tante sensivel à natureza do ligante coordenado ao íon pentaciano-

ferrato. Da mesma maneira que os íons férricos, os fons de cobre

(11) também reagem com os pentacianoferrat~s, formando compostos

de valência mista. As bandas intervalência nesses casos são mais

deslocadas para a região do violeta.

Espectros t{picos, obtidos pelo autor20l , de complexos

de valência mista de Fe(III) e Cu(II) com pentacianoferratos podem

serviatos na Fidura 27.
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330
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(b) FeIII~ Fe(CN)S dmso
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m
(d) Fe -:1"f!.~CN)5CO

(c) CuIl-Fe(CN)SCO

(o) CUIl-Fe<CN)SdmsO

"',,{e(CN)SCO

"" . Fe(CN)5dmso~
"""" -

30 25 20 15

11. kK

Figura 27 - Espectros de intervalência de alguns complexos de

pentacianoferratoCII) com CuCII) e FeCIII). CToma201).

A transição intervalência no visivel-infraverme1ho próxi

mo, para o azul da Prussia, foi atribuida por Robin202 como sendo

r 3 2
Ct2go)A.Ct29 )8Ceg )8

~ 5 C 4 2
Ct2g )A" t2g )8Ceg )8

, ~ .-
onde A e 8 referem-se aos lons de re nas sltuaçoes de campo forte

(spin baixo) e campo fraco Cspin alto), respectivamente.

. - . 202
Uma segunda transIçao, proposta por Robln para a bar:!.

da em 24.500
-1

cm , nesse complexo,

6 3 2
Ct2g )A.Ct29 )8Ceg )8

~ 5 3 3
Ct29 )AoCt2g )8Ceg )8

f . t t t .

b
.
d 203

01 recen emen e a rI Ul a a uma transferência de carga, tipo
IrI

U(CN) Fe Ct2g)

J

u

~

'!

i
!
i
!
.--I
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Nos complexos análogos de pentacianoferrato(II), o desdo-

bramento dos orbitais t2g ao se passar de °h para C4v parece não

ter influências sobre o número de bandas de intervalência. Provave!

mente, em virtude da grande largura de banda, o desdobramento
-

n~

t
se torna perceptlvel nos espectros.

Para os complexos de Cu(ll), a banda intervalência só po-

de ser atribuída à transição

663
(t29 )Fe.(t29 )Cu(t29 )Cu

----. 564
(t2 )F .(t2 )c (e )C.9 e 9 u 9 u

Uma comparação das energias das transições intervalência

nos complexos de pentacianoferratoClI) com Cu(II) e FeCIII) pode

ser feita na Tabela XIX.

Tabela XIX. Transições Intervalência em Complexos de Pentacianofer-

rato(II) com Cu(II) e Fe(III).

Fe(CN)5L, L=
v(kK)
F 11 F TIl
e - e

J(kK)

F II C TIe - u

Referências

20,8

21,1

Toma201

ibidem

encoberto ibidem

Robin202,
204

Braterman

-21

24,4

24,4

Toma201

ibidem

27,7 ibidem

T ~

NH3 12,8

piridina 13,3

pirazinacarboxilato 13,7

CN- 14,1

dimetil sulfóxido 16,1

tetrametileno 16,1
su1fóxido

CO 19,4
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Em ambas as séries, as energias cor relacionam-se bem com

as propriedades estruturais dos cianoferratos. Através dos dados

obtidos, pode-se ainda 'iestar a validade da equaç~o IV.5, que des-

~,
creve a dependência das energias ópticas de transferência de elé-

trons com as variações das energias livres, ÓGo, ou dos potenciais

eletroqufmicos.

Tendo um receptor em comum, e uma série de doadores de

uma mesma classe, pode-se em primeira aproximação supor que a con-

tribuição das barreiras intrinsecas , ~G-A e ÓG-s seja relativ~

mente constante. Assim, a energia da transição intervalência deve-

ria variar linearmente com ÓGo (ou EO) com um coeficiente angular

unitário.

Esse tipo de comportamento pode realmente ser constatado

na Figura 28, da página seguinte. A correlação linear das energias

expressas em kcal/mol, obtida por cálculos de regress~o, pode ser

expressa por:

11 111 + + o
E (Fe -+ Fe ) = (28,6 - 2,0) + (0,93 - 0,12) n.F.E

op Fe(CN) L5

ou

E (FeI.!. CuII)
op

+ + o
= (50,1 - 1,6) + (1,02 - 0,09) n. F. E

Fe(CN)5L

Em ambos os casos, os coeficientes angulares apresentaram-se basta~

te próximos do esperado.

A delocalização eletrônica nos complexos, estimada com

base em medidas de força do oscilador para as bandas intervalência,

,
. I. I 1 -"
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Ev,.
(11lU

20 /
OCO

15

o PzC02'

10

0.5 1.0
E-(V)

Figura 28. Variação das energias ópticas de transferência de

elétrons em função dos potenciais eletroqufmicos dos cianofer-

ratos~ na série do azul da Prússia.

"

1 T
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, -
atraves da equaçao 11.5 , mostrou ser bastante baixa. Por exemplo,

para o complexo FeOII)-FeCCN)sdms03-, a força do oscilador para a

transiç~o interval~ncia ~ igual .a D,lj, O que implica num momento

de transiç;o de 0,86 C R). Para uma separaç;o internuclear de

5,1 a,os calculas indicam que o el~tron envolvida na Excitaç~o es

,
ta 99,4 % associado (localizado) ao ~tomo doador no complexo de

valência mista.

- ~
Os estudos de conduçao nos complexos de valenoia mista

do tipo azul da Prússia ainda não permitem obter dados de correia

ção com as energias interval~ncia. No caso do azul daPrússia, m~

didas de condutividade no estado sóli.do indicam que o complexo com-

porta-se como semicondutor205, com uma energia de ativação de 8,1

kcal/mol (i temp. ambiente). Uma estimativa da energia termica

de transferincia de el~trons nesse complexo, com base na equaç~o

IV.?, seria de 8,3 kcal/mol .

Medidas de condutividade, feitas em caráterexploratório

pelo presente autor, no complexo Pe[Fe(CN)SCoJ.SH20 sob a forma de

pastilha (compactado sob uma pressão de 20.000 libras/in2) também

indicam um comportamento t!pico de semicondutor, corno no azul da

Prússia. Os valores de resistividadepara pastilhas .de 1 mm de

espessura, apresentaram-se na faixa de 10-4 ohm, diminuindo rapid.ê.

mente com a temperatura.

O processo inverso, de iransfer~ncia de elétrons na azul

. , 11. 111 . 111 11
da Prussia,lstO e Fe Fe (CN)6""---"" Fe Fe (CN)6' foi

estudado por espectroscopia r, partindo do complexo CoIIFeIII(CN)6.

I T
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O ' 11 .. .. . 11 ,
's ~one de Fe formados no deca1mento do Co , transferem um ele-

/

tron 1"spidamente para o FeIII(CN)6' com urna energ~a de ativ~ção de
. 111 11 206

1,84 - 2,3 kca1/mal,produz~ndo Fe Fe (CN)6.

Cin~ticé de Formacão dos Complexos de Val~ncia Mista

Os estudos de cinética de formação dos complexos da série

do A4ul da Prússia realizados por Toma et a1207 mostraram a exis-

tência de várias etapas, caracterfsticas de associação, substitui-

.;:ção e polimerização (ou prec1pi tação) em solução.

O sistema melhor estudado é o do complexo carboniloprussi~

to, que apresenta a vantagem de ser bastante estável e não interagir

, -
com protons em soluçao.

-
( ) 3- , '.

A reaçao do Fe CN 5CO com ~ons ferr1cos

é bastante rápida, sendo detectada somente na escala de tempo

milisegundos, através da técnica stopped-flow.

de

Nota-se inicialmente um rápido aumento de absorbância na

região do visível, com comportamento tfpico de primeira ordem, esta~

do um,dos reagentes em excesso. Após a primeira reação, tem lugar

um perfodo de indução que ultrapassa a escala de tempo de vários mi-

nutos, depois do qual se observa uma reação mais lenta, com caraG~

terísticas de precipitação ou polimerização. A velocidade dessa

reação parece depender acentuadamente do perfodo de indução.

A .. ... f . t . b . d 201,207
pr~me1rareaçao o~ a r~ u~ a a um processo de

substituição nos fons de Fe(III), formando complexos de valância mia..-

ta simples, binucleares. Com base nos estudos das velocidades emfu~

ção das concentraç5es dos reagentes, pH e força i6nica, o seguinte

mecanismo foi proposto:

I 1
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Fe(H2O)63+

Fe(CN)5C03- +

K
a - Fe(H O) OH2-

2 5, +
.
3

K
Fe(H O) + oo~.2 6

H+ =1,.,7 xlo-2 M

Fe(CN)5coIIF~~H20)63+

f!í . = 660M-lo.s.

Fe(CN)5C03-//Fe(H20)63+
kl ~

(CN)SFe-Co-Fe(H2o)5

(CN)4~0)Fe-CN-Fe(H2o)5

e

k = 2? + 8 -1';'
1 - S"

Fe(CN)5C03- + FeCoH2)SOH2+

,
K

o.~. FeCCN)sC03-//Fe(oH2)SOH2+
{ \

"
j ,
I

Fe(CN)5c03-//Fe(H2o)SOH2+
k2 ~

,.

(CN)SFe-CO-Fe(OH2)5 e

(CN)4CCO)Fe-CN-FeCOH)5 . ,
. . ( \

k .K' = SXlo4M-ls.-l II

2 o.s.

! \

, ,

'i

i Os espectros tirados na escala de tempo de milisegunrnasf

mostrados na Figura 29 , indicam claramente que as interações in

r
\" '.

terva1ência já se manifestam intensamente mesmo nas formassimpl,es,.
"',

"

binucleares, dos complexosde val~ncia~ista. Outro fato interes~

sante é que as energias de transigão intervalência nesses complexos

são comparáveis às das formas coloidais, polinucleares. Provavel-

mente, em virtude dessa caracterlstica, as energias de intervalên...

cia nesses complexDs nio fogem muito do comportamento preqisto por ),

modelos simplificadop, como os apresentados na introdução deste'

,
capltulo.

. .

iL~'
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IV.2 - Fenômenos Intervalência em Complexos Binucleares e Trinu-

cleares de Ferro e Rutênio

. T 189 I i '
Os trabalhos ploneiros de aube e Creutz no ~on s me-

trico,
1

0 ' 5+
(NH3)5Ru-N N-Ru(NH3)5~

~ ,
despertaram a atençao para uma serie muito extensa de compostos b!

nucleares de grande interesse sob o ponto de vista de fen6menos in

tervalência. Ligantes simétricos como a 4,4'bipiridil., ~,~'bis(p!

ridil)etileno e uma série de dinitrilas foram ussdBs para estudos

, 208
sistematicos pelo grupo de Taube . Estudos semelhantes com s

série

r;::::::..

(biPY)2ClRU-~~N-RU(biPY)2Cl

5+

209
foram feitos por Meyer e colaboradores.

Na série dos cianoferratos, o trabalho pioneiro foi fei-

210
to por Jorgensen e Emschwiller, com o complexo

/CN"
(CN)4Fe Fe(CN)4'NC/

5-

Complexos binucleares do tipo

~ . 5-
(CN)5Fe-~-Fe(CN)5 e\.:::.../

r;::::::\

(NH3)5RU-~~/N-Fe(CN)5

. 211 212 79
foram investlgados por Ludi e col ' e por Toma e Santos.

,
Esses complexos diferem basicamente da serie do azul da

, -
Prussia pelo fato da delocalizaçao, embora pequena, se limitar

agregado binuclear. Apresentam uma banda de interva1ência na re-

I

1

80

T~
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g1ão do infrave,rmelho próximo, além da banda característica de tran!,

fer;ncia dg carga na regiio do visível.

n... '
Os espectros dos complexos Fe2(CN)10 estudado8 por

210 - '

1
'

Emschwiller e Jorgensen estao mostrados na Figura 30, aba xo:

4

W.III

r"'"~
-

iev
"T:r
11)

o

ti)

/"", ,.'... ,""'....'I', ,. -.', .. ,I .. ,
I , I, ",, .. I, '.,,,,,..

y.

""""""'",
'.,11.',..

:li

o
10 18 20 ~s

"" 30

Figura 30. Espectros dos complexos Fe2 (CN)10"-' (extraídos da ref.

210) .

o espectro do complexo binuclear
6,

Fe2(CN)10- ou (11,11),
apresenta apenas a banda de campo Iigante ao redor de 25.800 cm-I.

- ' , ~
A oxidaçao desse complexo para Fe2(CN)10 (ou II,II!) leva aD

aparecimento de uma banda intervalência em 7,8 kK que desaparece

com a oxidaçio posterior ao Fe2(CN)104- (ou III,11'!). A banela in-

tensa, no vis!vel, do complexo 111,111 compara-se ~strBns1ç5es

de transferência de carga ,já descri tas no cap! tuI0 11..2 parâ

complexos de pentacianoferrato(III).

os

T
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Evidências de estabilização por ressonância nos comple-

xos binucleares de valência mista podem ser obtidas a partir

medidas de vo1tametria cíclica, através das variações nos poten-

ciais formais de oxidação envolvidas em cada etapa de oxidação.

Por exemplo, estudos exploratórios de voltametria c!cll
r;::::::\oca no complexo misto, (CN)5Fe-~N-Ru(NH3)5 efetuados pelo au-

. ,. . . ,
tor, mostraram a eXlstencla de duas ondas, razoavelmente reverSl-

veis, com potenciais de meia onda iguais a 0,48 e 0,72 V. As CU!

vas de voltametria cíclica para esse complexo estão ilustradas na

Figura 31.

200mV/I

ç:\
Fe -N'. )J -~u

. \..:.:.::..J

t

~

+
o..

.

0.4
+

0.2 o
+
0.1

I
0.3

v ("S .SCf)

Figura 31. Voltamogramas cíclicos

(CN)5Fe-~O:N-RU(NH3)5
o

( E SCE = 0,242 V )

para o complexo

79
(Toma e Santos)

de

I
!
j
4

!
J

i
!,,

T
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A primeira onda corresponderia à oxidação parcial,

(11,11) CII,II!)' + e o
E = -0,48 V

e a segunda, à oxidação final,

(II,III) (III,II!) + e
o

E = -0,72 V

Invertendo a segunda equação e utilizando convenienteme~

te as relações termodinâmicas, pode-se avaliar a constante de equ!.

l!brio K ,para o processo de comproporcionamentoc

(11,11) + (111,111)

Kc
2 CII,III)'o:

2

K=~c
[II,II][ 111,111)

AE 4
= 10 0,0:'';1= 10

Esse valor indica que a formação do complexo de valência

mista (11,111) i favorecida por um fator de 104 em relação às for-

mas sem delocalização.

Dados de transições intervalência e de comproporcioname~

to de complexos binucleares de valência mista estão reunidos na

Tabela XX , da p~gina seguinte. Pode ser notado nessa tabela, o

comportamento das interações in~ervalência em função dos ligantes

de ponte utilizados e dos ions met~licos envolvidos.

Aparentemente, os complexos que apresentam as menores ener

gia6 de ~ransição intervalência, têm tambim constantes de compro-

porcionamento mais favor~veis, visto que seriam propensos a uma

maior estabilização por ressonância. Os complexos com ligantes

de ponte mais longos que o CN- e a pirazina apresentam constantes

de comproporcionamento pequenos, sugerindo que a distânclaprejudlca

a comunicação entre 05 centros met~licos.

~ I - -T r- -
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tabela XX - Energias de Transições Interva1ência e Constantes de

Comproporcionamento para Complexos Binucleares de Valência Mista.

Complexos VIT

(kK)

Kc Referências

5
(NH3)SRuNC-CNRu(NH3)5 +

1
0\ 5+

(NH3)SRU-N~N-RU(NH3)5

r::::\

(NH3)sRU-~()/N-Fe(CN)5

/CN, 5
(CN)4Fe /Fe(CN)4

-

'NC

6,7

6,4

7,5

7,8

~ 5-
(CN)5Fe-~()~-Fe(CN)s

(CN)sFe-N~N-Fe(CN)s5-

(NH3)SRU-N~~N-RU(NH3)55+

(NH3)5RU-N~N-RU(NH3)55+

8,3

8,3

10,2

10,0

1013

106

104

10S

101,7

10°,6

10°,6

10°,6

213
Tom e Taube

189
Creutz e Taube

79
Toma e Santos

Emschwiller e
210

Jorgensen

Ludi et a1212

ibidem

ibidem

Taube et a1208

Recentemente o complexo ~inuclear,

4-NH
3

NH3/0\ ,,/ ~
(CN)5Fe-N\2::JN/R~-~0/N-Fe(CN)5

NH 3 NH3

foi sintetizado por Toma82 a partir da reação do trans-tetraamin-

bis(pirazina)rutênio(II) com ° íon pentacianoferrato(II). As rea-

ções ocorrem em etapas, produzindo variações bem definidas nos e!

pectros de transferência de carga (Figura 32).

I1

,ifc
-l
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070

+ 1
",,O soe 65.° n rn

---~.t-
S>0 600

figura 32. Comportamento isosbéstico observado na titulação do

trans~tetraaminbis(pirazina)rut;nio(II) com o íon aquopentaciano-

ferrato(II), indicando a formação de espécies bi e trinucleares.

(a, inicial; g, 1:1; 1, 1:2).

A cinética da reação consecutiva, tanto de formação cg"

mo de dissociação foi estudada em detalhes82, sendo as constantes

de equilíbrio,

+ pz(NH3\Rupz
t\ ..

(CN)5Fe-pz-Ru(NH3)4PZFe(CN)5H203-

2Fe(CN)5H203- + pz(NH3)4Rupz .~2 . (CN)5Fe-pz 2Ru(NH3)4

Kl e ~2' iguais a 1,23Xl~~le 1,55 xlO13 M-2 , respectivamente.

I
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Conforme pOde ser visto na Figura 32, a espectro de transferência

de carga da complexa trinuc1ear apresenta evidência de pela menos

duas transições na vis!ve1, em contraste com os complexas binucle-

ares, onde apenas uma banda tem sido constatada.
, ,

Atraves de anal!

se por gaussiana, pode-se localizar uma banda centrada em 605 nm

(16,5 kK) e outra em 552 nm (18,1 kK), restando ainda uma banda

fraca ao redor de 400 nm, t!pica de transição d-d nos cianoferra-

tos.

o espectro completo do composto trinuclear pode ser vi§.

ta na Figura 33. A regi;o do ultravioleta ~ dominada pelas absor-

çães ~- TI-da ligante aromático (260 nm, 38,4 kK) e pelas transições

de transferência de carga, Fe~CN , acima de 220 nm.
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Figura 33. Espectros eletrônicos do complexo trinuclear linear,

CCN)5Fe-pz-RuCNH3)4Pz-Fe(CN)sn-, (a) inicial; (b), após adição de 1

equiv. de Br2;(c) idem, 2 equiv., (d) com excesso de bromo.

40 30 3)
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A oxidação do complexo com quantidades variáveis de br2

mo leva a alterações sistemsticas no espectro, conforme pode ser

visto na Figura 33. Com a adição de um equivalente do oxidante

obtém-se o espectro b, onde já se nota o aparecimento de uma banda

fraca, na regiio do infravermelho pr~ximo, característico de tran-

sição intervalência. Essa banda intensifica-se com a adição de 2

equivalentes do oxidante, desaparecendo porém com o excesso do me~

mo,(cf. espectros c e d). Na presença de 2 equivalentes do oxida~

te, nota-se ainda que a banda composta, de transferência de carga,

originalmente presente no complexo inicial, torna~se simétrica e

indicativa de uma única transição.

A análise das transições'no complexo trinuclear foi fel

ta pelo autor com base no diagrama de orbitais moleculares simpll

ficado, ilustrado na Figura 35, construido a partir dos orbi tais

de simetria mostrados na Figura 3lt..

~",o m' - -0 ~
- o LFo N . N Ru F.. . - Q - - o 0(;:) o - Z '

."'I'FO, o"'l'pz, oYRu 'V"pzz .Y'Fez >119-

~o . (;:)(.)
-'..,;..f' 11

.

i</

" - - gD

~

o"t'F .V
... o, pz,
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~- F.~-.
\ '

0<.)

o "t'F.,

() O r:r,,;y-:'\
N ~~.-<

00o..:A:)
oY .V

pz Z Fo 2
-.tI.2u- Figura 34. Orbitais de

-'<"Ru

08
LU

-YFtz
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2.'9- xo trinuclear,

Fe-pz-Ru-pz-Fe

~o - G:)r-J
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o - ooG)
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3b'9

b2

b,

2)

\ 21

li ,/'

Fel' ,e2 fjN-RU-'O'N-.:::;:./ \=.J

A- 1-:::::\
Fe-111 ~ - Ru- ..v--w- F 8-e./ '~.f

Figura 35. Diagrama Qualitativo de Orbitais Moleculares, para o

Complexo Trinucleat (CN)SFe-pz-Ru(NH3)4PzFe(CN)5 .

No estado fundamental, conforme pode ser visto na Fig.

35, apenas os orbitais lblg' lb2u e 2blg (em sequênciaenergética

crescente) encontram-se ocupados. Excluindo-seas transiçõespara

o orbital 3blg vazio, em virtudede sua alta energia, as bandas de

D, 9 'Ru -P pz

I

%b2U
b2U (P%,+ P%2)

!
--" .

, !,, .. i.
,

:
:.

I
:

,
;

;

U ('8,+fez) Zb,g

\"'" I D211 .
b'g (Ru+pz,-pz-



- 170 -

transferência de carga no visível teriam origem nas transições para

o n!vel 2b2u vazio, de menor energiao
. - ,..

Das trans1çoes poss1ve1s,

apenas rluas se apresentam orbitalments permitidas:

Essa predição é consistente com as duas bandas observadas nos espeE

tros de transferência de carga do complexo trinuclear, em 16.500

10 -1 .
18.0 em , respect1vamente.

e

Removendo-se um elétron pela adiç~o de bromo, o n!vel

fica semi-preenchido, e além das transições de transferência
2blg

de carga, torna-se possIvel a transição intervalência do orbita1 1b1g

para este último.

A remoção de dois elétrons despopula o n!ve1 2b1 ,fazen9 -

do com que a banda de transfe~ência de carga de menor energia desa-

pareça (vide espectro c, Fig. 33). Por outro lado, a transição in-

tervalência intensifica-se, deslocando um pouco para energias mais

altas.

Medidas de voltametria cIclica nesse complexo mostram evi

dências de duas ondas ao redor de 0,65 V e 0,95 V vs ENH, (Figura

36). A primeira onda é bastante larga e tem uma separação de pico

grande demais para um processo monoeletrônico, reversfve1. t bas-

tante possIve1 que essa onde resulte da superposição de duas ondas

mais simples, separadas por algumas dezenas de milivolts, associadas

aos pr(Jcessos :

A (lbl 2)(lb2 2)(2bl 2)
2 2

..

83u (lblg )(lb2u )(2blg)(2b2u)g . 9 ug

e

A (lbl 2)(lb2 2)(2b12)
2 2

83u (lblg)(lb2U )(2blg )(2b2u)9 9 u 9
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Figura 36. Curvas de voltametria cfc1ica para o complexo trinu-

ele ar, (CN)5Fe-pz-Ru(NH3)4Pz-Fe(CN)58 (EOSCE = 0,242 V)

e
(II ,11,11)

(II,II,In)

(II,lI,II!) + e

(III,II,II!) + e

A segunda onda, afastada das duas primeiras em cerca de 300 mV,

foi atribuida ao processo:

(lrI ,Ir ,Ir!) (111,111,111) + e

..----...



- 172 -

As medidas eletroqu!micas indicam que o complexo com

maior delocalização intervalência é o 111,11,111, contendo o íon

doador no centro Crutênio). Enquanto a oxidação de um terminal

não afetaria substancialmente a oxidação cboutro, a oxidação

ton metálico central implicaria numa perda de estabilização

do

por

ressonância, refletindo num aumento do potencial eletroqu!mico

correspondente.

A atribuição dos centros de carga (ou de valência) nos

complexos de valência mista constitui uma tarefa bastante difícil.

Muitos complexos, apresentando equilíbrios de comproporcionamento

desfavorável, formariam misturas em diversos graus; outros pode-

riam apresentar um comportamento no sólido, diferente daquele em

solução. Finalmente alguns, como é o caso do complexo de Creutz

e Taube, teriam valências oscilantes com frequencias que seriam

lentas para técnicas como ESCA e Mossbauer, porém rápidas para

técnicas como a de ressonância nuclear magnética. Assim, depende~

do da técnica, as conclus5es poderiam ser aparentemente divergen-

t 214
es

o emprego da espectroscopia Raman apresenta uma grande

potencialidade no estudo de complexos de valência mista, especial-

mente pela possibilidade de ocorrência de efeitos Raman ressonante.

Estudos desse tipo foram feitos por Toma e Santos79 no complexo

misto (NH3)5RuPzFeCCN)Sn, em caráter exploratório. Observou-se uma

grande intensificação das bandas vibracionais totalmente simétri-

cas do ligante de ponte (pirazina),que foi tomado como indício de
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participação de apenas um estado eletrônico excitado na transição

... . . 215
de transferenC1a de carga no complexo .

A aplicação da teoria de Hush para os complexos binu-

c1eares de va1ência mista permitiria avaliar a barreira térmica de

transferência de e1~trons entre os centros met~licos. A equação

IV.16 apresentada anteriormente reduz-se a

Eop = 4 Eth

para complexos sim~tricos, visto que nesse caso âGo = O. As ener-

gias de ativação estimadas para a maioria dos complexos apresentã

dos Seriam menores que 6 kca1/mo1, o que implicaria em velocidades

,- , ,
extremamenterapidas para serem detectadas atraves das tecnicas

usuais.
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IV.3 - Interações Intervalência em Complexos de Esfera Externa'

A presença de espécies doadoras e receptoras formando co~

plexos de esfera externa pode dar origem a interaçSes de transfer~2

cia de carga ou de intervalêncla. A diferenciação entre os dois ti-

pO~,de interaç~o vincula-se ~ pr6pria conotaç~o dos complexos

transferência de carga ou de valência mista, introduzida em

de

bases

puramente tautol6gicas.

Geralmente as espécies org~nicas e inorg~nicas cati5nicas

tendem a apresentar um car~ter receptor mais pronunciado que as es-

pécies neutras ou aniônicas correspondentes, fato este enquadrado

de certa maneira, na conceituaç~o ampla de ~cidos e bases. Por 1s-

so, em virtude do car~ter doador (aniônico) dos cianoferratos, a

interação com cátions receptores é favorecida nos complexos de esf~

ra ~xterna.

Duas séries t!picas de complexos de esfera externa com i~

terações de transferência de elétrons, estudadas pelo presente autor,

- ' ,
serao abordadas neste capltulo. A primeira é constituida por cá-

tions aromáticos nitrogenados atuando cornoreceptores frente a com-

plexos substituidos de pentacianoferrato(II).
,

A segunda e formada

por complexos de hexaaminrutênio(III) atuando como receptores frente

aos diversos cianoferratos.

Devido ao forte caráter receptor, os cátions orgânicos de

rivados da série N-heterocrclica, apresenta um grande interesse em

processos de transferência de elétrons.2l6 S~o capazes de suprimir

a emissão luminescente de muitas moléculas excitadas, como é a casa

da sistema:
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2+
-RU(biPY)3

+
r:::::.\+

,\O/N-CH3
+. . Ru(bipY)3

+
r;:::::::\+

NON-CH3\::::::J' I

estudado por Toma e creutz163, chegando a inibir a transferência

de e1étronsna cadeia dinâmica dos citocromos, influindo também na

atividade dos cloroplastos217.

Na presença de complexos de pentacianoferrato(II), esses

cátions orgânicos formam complexos de esfera externa, do tipo

Fe(CN) Ln-5 + N-Hetm+ ..
Fe(CN)5Ln-//N-Hetm+

que podem ser detectados através da banda de transferência de elé-

trons na região do vis{vel, não existente nosfons isolados. Exem-

pIos tfpicos podem ser vistos na Figura 37 da p~gina seguinte.

Variações sistemáticas no cátion receptor e no complexo

doador foram efetuadas pelo autor, com o intuito de investigar o

comportamento das energias das transições de transferência de elÉ-

trons~ Os cátions investigados estão relacionados abaixo:

~O)_(g~-CH3

r;::::::+

NON-CH3

<Q)
N-metil quinoxalfnio (MQx) ..

r;:::::::..+

~O/ N-CH3

N-metil piraz!nio (MPz)

N-metil-4,4'bipiridila (M8Py) CH3-~O)-~~-CH3

@-~Q)
N,N'-dimetil,4-4'bipiridila (DMBPy)

4-piridilpirid!nio (PyPy)
CH3-g-~Q)

{OA-{5'r:-CH3~(4-Piridil)
"

1 1 2-b~s
t "lenoN-met~ , , e ~

(M8PyE)

N-Metil-4,piridilpirid!nio (MPyPy)

CH3-~O)-~-<O~_CH3
" idil)etileno" (4-p~r

N,N'-1,2-b~s (DM8PyE)
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Figura 37. Bandas de transferência de elétrons para complexosde es-

fera externa,de pentacianoferratoscom cátions N-heterocíclicos.

(solução aquosa, conc.equimolares (0,020 M) do doador e do receptor)
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As energias de transferência de elétrons para os comple-

xos de esfera externa dos diversos cátions orgânicos com o !on

ferrocianeto estão reunidas na Tabela XXI, juntamente com as obti-

das para o íon iodeto como doador, em soluções de acetonitrila.

Tabela XXI. Energias ópticas de transferência de elétrons em com-

plexos de esfera exterha de ferrocianeto, com receptores N-Hetero-

, 1" a
c~c ~cos.

n+
Receptor, A

a) Toma 218 , espectros dos complexos de I-//An+ medidas em aceto-

nitrila, e de Fe(CN)64-//An+ medidos em solução aquosa.

b) ombro.

,
.~,

I..:.- - -

r-//An+
Fe(CN)64-//An+

í\ (l/;\,) ). (l/" )max max

nm kK nm kK

MQx 478 (2°.9) 555 (18,0)

DM8PyE 436 (22.9) 530 (18,9)

DM8Py 440 (22,7) 530 (18,9)

MPyPy 436 (22,9) 520 (19,2)

MPz 412 (24,2) 470 (21,3)

M8PyE 395b (25,3) 460 (21,7)

M8Py 375 (26,6) 435 (23,0)

PyPy 382 (26,2) 425 (23,5)
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o paralelismo entre as duas séries mostra que a ordem das

energias é determinada essencialmente pelas afinidades eletrônicas

dos ligantes N-heteroc!clicos metilados. Para os complexos com o

ferrocianeto, a transição eletrônica pode ser atribuida à excitação

Fe(CN) 4-6

ÇH3

~
h-l

..

ÇH3

3 ~J
Fe(CN)6 -. ~

R

ou

(
6 iIIE o

Fet29 ).N-Het. (:n )

~

Fe(t2g5).N-Het(~~)l

cuja energia pode ser racionalizada com base na equação 11.1.

-se portanto que as capacidades receptoras dos cátions

Deduz

crescem do

10n 4-piridi1piridfnio ao íon N-metil quinoxalfnio.

As constantes de associação dos complexos de pentacianofe~

rato(II) com os cátions orgânicos foram obtidas por métodos iterati-

.. 216
vos, com base na expressao

K = [ Fe (CN) 64- / /N-Hetm+]

[Fe(CN)64-) ( N-Hetm+l

€ . A
=

{€ [FeCCN)64-JT - A}{€ [N-Hetm+!T- At

onde E: é a absorti vidade molar do complexo, A a absorbância e o fn

dice T, refere-se às concentrações analfticas presentes.

Os valores das constantes de associação variam na faixa

-1 . ,
de 10 a 40 M ,sempre crescentes com o produto das cargas dos lons

presentes.

200 M-lcm-1

As absortividades molares situam-se ao redor de 150-

em solução aquosa. Comparativamente às interações tf-

picas de esfera interna, as constantes de estabilidade e as intensi-

dades das bandas de transferência de elétrons são muito pequenas.
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Uma explicaçao razoavel para ~sso e que em soluçao aquosa a solva-

tação dos tons isolados é bastante intensa, diminuindo a estabili-

dade dos complexos de esfera externa.. Por outro lado, a fraca in-
~ , .,.

tensidade das bandas de transferencia de eletrons seria uma conse-

~uência natural da pequena interação entre o ânion doador e os cá-

tions receptores, Ccf. eq. 11.5).

Evidências para interações de esfera externa entre os c,ê,

tions CNH3)5RUH2o2+ e N-metil piraz!nio foram relatadas por Toma

e Malin2l9 t antes do descobrimento dos complexos correspondentes

com o íon pentacianoferratoCII). Esse sistema mostra que as inte-

rações de transferência de elétrons, apesar de fracas, podem ser

suficientes para vencer a repulsão eletrostática entre dois tons

positivos, prov6cando a sua associação.

Tomando como base o !on N,N'-dimetil,4-4'bipiridila,

também conhecido como paraquat, pode-se fazer uma comparação das

variações nas energias de transferência de elétrons em função dos

diversos pentacianofetratoij usados como doadores. Os resultados,

ilustrados na Figura 38 apontam claramente para um aumento progres-

sivo na energia da transição de transferência de elétrons, em fu~

ção da estabilização eletr5nica do doador. A correlação entre as

energias ópticas de transferência de elétrons e as variações nas

energias livres ou potenciais de oxidação, prevista pela equação

IV.5 , é bastante boa.

° coeficiente angular de 1,03 : 0,03, para a correlação

linear da Fig. 38 também concorda com o valor unitário teoricamen-

te previsto pela equação IV.5.

I
I
I
I

1
I

I

,
I

J
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ECT l(kK)

2S

24-

+ +

Fe (CN)SL 1/ CH3-@--@N-CH3

23

22

21

20

19

18

L J-

L =
~

1. NON H
':::::J

2. C=N

3. {Q)

4.p~

@&
5. 50 (CH 3) 2

6. C=.D

0.5 1.0
EO (Fe (CN) L >. VoLts

Figura 38. Correlação entre as energias 5
ópticas de transferência de elétrons e os potenciais dos fons doadorelil.
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Outra série extensa de complexos de valência mista de

esfera externa deriva da associação dos cianoferratos com comple-

xos catiônicos de rutênio, p. ex.,

Ru(NH ) 3+
3 6

+
FeCCN)SL 3- RU(NH3)63+IIFeCCN)SL3-

Ao contrário da série anterior, os complexos de penta-

cianoferratoCII) com hexaaminrutênioCIII) apresentam-se pouco so-

lúveis, dificultando estudos em solução. Por outro lado, podem ser

isolados como sólidos cristalinos, de fácil caracterização.

Um ponto em comum na série de complexos ao tipo

C )
3+

C
3-

Ru NH36 IIFe CN)SL ~ a presença de bandas intervalência na r!

gi~o do vislvel-infravermelho próximo, conforme pode ser visto na

Figura 39. Em virtude dessas bandas, os complexos de esfera exte~

na dessa série apresentam as mais diferentes colorações; p. ex.,

azul, verde, violeta e marrom, para os casos em que L = cianetc ,

piridina, dimetil sulfóxido e monóxido de carbono, respectivamente.

Esse tipo de banda não é observado no complexo oxidado,

RuCNH3)63+IIFeCCN)63- , cuja coloraç~o intensamente amarelada, con-

trasta com a dos complexos de valência mista. Em toda a série es

tudada pelo presente autor, apenas os complexos de hexaaminrutênio

CIII) com FeCCN)SC03- e FeCCN)63-

estado sólido.

apresentaram-se isomorfos no

Da mesma maneira que nos complexos da série do azul da

Prussia, a possibilidade de reações de oxi-redução entre os cátions

e ânions complexos, poderia levantar dúvidas sobre a localização da

valência nas espécies associadas.
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A resposta para esse problema foi dada pelos espectros de absorção

no infr~vermelho, compilados na Tabela XXII. Nota-se nessa tabela

que as bandas vibracionais do grupo NH3 apresentam frequ~ncias pr!

ticamente constantes dentro. da s'rie,
, . , .'

sendo comparave1s as Ja co-

nhecidas para o íon RuCNH3)63+. Por outro lado, as frequências

vibrBcionais do grupo pentacianoferrato identificam-se com as apr~

sentadas na secção 11.5 deste trabalho, para os complexos no esta-

do de oxidação lI.

As frequências de estiramento CN nesses complexos sao m~

lhores definidas que as relatadas para os sais sódicos de pentacia-

noferratoCIl) na seção 11.5, e permitem constatar o comportamento
-.

dentro da sirie de modo bem n{tido. Possívelmente a pureza e a

cristalinidade das amostras contribuem significativamente para uma

melhor resolução dos espectros.

o conhecimento da intensidade das transições intervalên-

cia nos espectros dos complexos,obtidos de suspensões em nujol ou

fluorolube, torna-se complicado por fatores experimentais, inclui2

do os efeitos de espalhamento óptico nas amostras.
. '.

Uma 1de1a apr.E.

ximada, porém, pode ser extraída dos espectros dos complexos con-

tendo piridina e pirazina ilustrados na Figura 40. Nesses casos

a presença da banda de transferência de carga metal-ligante permi-

te estimar, por comparação, a ordem de grandeza de 103 M-lcm-l pa-

ra a absortividade do complexo na região de intervalência.

A transição intervalêncla nos complexos pode ser represe.!2

tada da seguinte maneira:

I

I
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1

Tabela XXII. Algumas Frequincias Vibracionais Tipicas dE Complexos
,t

de Esfera Externa, [RuCNH3)6)[FeCcN)5Lla
I

F 111 L-
11

e , Fe , L =
_10 --,.. . ' . Atrib.
CN- CN- CO . dmso pz pv imid [

. (

3600 w 3550 m 3630 m 3650 m
3610 m 1

\

v H O
3480 m 3380 m 3480 m 3480 w 3460 m I

2

3270 s 3270 s 3250 5 3200 b 3200 b 3220 m 3250 m 1

3140 5 3150 5 3070 s 3100 5 3100 s 3060 s 3100 m j

YNH3

2093w 2122w 2095w 2085w 2082w
.2079 m I21165 2065 m 2065 m 2048 m 2040 m 2036 m YCN

2036 m j2027 s 2083 s 2050 5 2028 s 2016 s 2016 5

1930 s
-vCO

1630 m 1620 m 1622 m 1630 w 1620 w 1610 w 1600 m NH
3

1580 b ' 1580 b 1580 m 1580 b 1540 w H O2

1350 m '1320m 1345 m 1340 m 1320 m 1320 m 1310 m °NH3

1045 m,
-,ISO

810 5 820 m 812 m 820 m 815 m 810 m 820 s YNH3

640 m 8FeCO

520 w 583 m 597 m 565 m 568 5 575 m 570 m óFeCN

460 w 460 w 460 w 460 w 460 w 465 w 460 w .J

Ru-N

427 m 396 m 390 m 390 w 390 w .J
Fe-L

396 m 420 w 400 w 420 w 415 w 415 w 420 w ..J

Fe-C

a) Toma220 , (Nujo1ou f1uoro1ube),b) ombro,m= médio, s = forte,w =

fraco.
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RUIIICNH3)61IFeIICCN)6

ou

6 S
FeCt29 ).RuCtZg )

RUIICNH3)61IFeIII(CN)6

..
S 6

FeCt2g ).RuCt2g )

05 éfeitos das variaç5es no complexo doador e tamb~m no

complexo receptor, sobre as energias intervalência, podem ser apr~

ciados na compi1aç~o feita na Tabela XXIII, abaixo:

Tabela XXIII -Energias de Transferência Intervalência para Comple-

xos de Valência Mista de Esfera Externa.

Sistema
Doador

1
Fe(CN)SC03-

RuCCN)64-

3-
FeCCN)Sdmso

FeCCN)spz3-

RuCCN)64-

Fe(CN)64-
3-

Fe(CN)Spy

FeCCN)simid3-

FeCCN)64-

Receptor

Ru(NH ) 3+3 6

Ru(NH ) 3+3 6

Ru(NH ) 3+3 6

Ru (NH ) 3+3 6

RU(NH3)Spy3+

Ru(NH ) 3+3 6

Ru(NH ) 3+3 6

RuCNH ) 3+3 6

Ru(NH ) py
3+

35.

EIT

103cm-l

22,2a

18,2b

17,9a

lS,Oa

14,5b

14,Oa

13,8a

13,5a

10,Ob

'à EO, c12

v

1,13

0,81

0,84

0,50

0,56

0,40

0,43

0,30

0,15

Eth

103cm-1

9,1

6,7

6,9

4,7

5,1

4,2

4,3

3,7

2,9

)
220

(
, . ) )

221
a Toma, amostra so11da, f1uorolube b MByer et a1 '

c) diferenças dos potenciais eletroqulmicos dos doadores e recep-

2

3

4

s

6

7

8

9

o

tores, calculadas com base na Tab. VI, e nos valores de E RU(NH3)~/2+o
= o,OSV, E R (NH ) 3/2+= 0,30 V, Cref. 222) , e

u 3 spyc

E RU(CN)63/4- = 0,86 V (ref. 223).
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Sem o auxílio da equação IV.5 seria muitodificil raci~

nalizar o comportamento d~s energias de transferência intervalên-

cia nos sistemas da Tabela XXIII, já que as variações afetam simul

taneamente a série dos doadores e dos receptores. Entretanto, com

base nessa equação, pode-se ver na Figura 41, que as energias in-

tervalência são diretamente correlacionadas com as energias livres

dos sistemas, expressas através das diferenças nos potenciais eletr~

r ..

qu~m~cos.

A intersecção da reta na Figura 41, com o eixo das orde-

nadas permite avaliar a soma das barreiras intr!nsecas médias dos

complexos de pentacianoferrato e de pentaaminrutênio, como sendo de

4,5 kK (12,8 kcal/mol). A introdução desse fator na equaç;o IV.6 ,

permite estimar as energias de transferência de elétrons, térmica,

Eth' relacionadas na Gltima coluna da Tabela XXIII.

Apesar dos compostos do fim da série, nessa Tabela, apr~

sentarem energias térmicas de transferência de elétrons relativa-

mente pequenas, as medidas exploratorias de condutividade no est~

do sólido indicaram comportamento típico de isolantes, provavel-

mente em virtude da pequena delocalizaçio eletr6nica nos sistemas.

Os complexos descritos aproximam-se bastante da classe I, de Robin

e Day .

J

Ii)f

!

~
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Figura 41. Correlação das energias de trans-

fer~ncia interval~n~ia, em complexos de esfera externa de Fe e Ru,

comas diferenças nos potenciais eletroqu!micos. (Sistema de numerã

ç~o i o mesmo da Tabela XXIII).

L:.EO (Volts)

t



- 189 -

v. Consideraç5es Finais

Numa visão global, torna-se inegável a importância dos

cianoferratos como sistemas modelos em estudos de correlação. A sis-

temática do comportamento observado frente aos mais variados tipos

de ligantes faz do íon FeCCN)53- uma espécie de IIsensor" ou de po~

to de referincia adequado para a racionalizaç~o dascaracter{sticas

coordenantes dos mesmos. ~ nesse sentido que a química dos c1ano-

ferra tos tem implicações em toda a química de coordenaç~o.

Na obtenç~o dessa classe, ainda sem paralelo na química

do ferro, a reatividade do ion Fe(H20)62+ teve que ser drasticameQ

te alterada pelos ligantes cianetos, concomitantemente com uma re-

dução na sua multiplicidade de spin e um aumento no efeito nefilau-

xético. Como produto, resultou um íon com características monocoo!

( )
3-, .,

C O)
2+ ,

denantes, Fe CN 5 ' que ao contrar10 do 10n Fe H2 6 ,e capaz de

interagir fortemente com ligantes v-receptores de elétrons, como

mon6xido rlecarbono, dimetil sulf6xido e fosfinas.

Se por um lado, as propriedades monocoordenantes imposs!

bilitam a formação de quelatos, por outro, permitem avaliar as caraE

ter{sticas isoladas dos grupos coordenantes, assim como discriminar

efeitos eletrônicos, estéricos ou químicos nas moléculas. Um exem-

pIo típico disso foi descrito por Toma et a17l para o equilíbrio de

tautomerização no aminoácido L-histidina em solução,

.~
:NON-H NH +~ 13-

CH2-CH2-CH-C02

~
. /::...

H-NON: NH +
\:::::.J 13

. CH2-CH2-CH-C02-

estudado através de cinética competitiva com o íon pentacianoferrato

(I I) .

.,.

I

,"
,
1
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,

I

I

,.

A grande afinidade do Ion pentacianoferrato(II) por ba-

ses imidazólicas e sulfuradas, é um ponto em comum, de grande in-

teresse, com os complexos ferro-porfirinas em sistemas biológicos.

A presença dos ligantes cian2tos aproxima a quImica do

ferro da qulmica dos complexos de rut~nio. Nesta, a configuração de

baixo spin é decorr~ncia natural da maior expansão radial dos orbi

tais 4d, diminuindo as repulsões intereletrônicas e ao mesmo tempo

favorecendo as interações retrodativas com ligantes ~-receptores.

Até o momento, ainda não são conhecidos complexos de fe~

ro(II) do tipo Fe(CO)SL2+. Devido ao caráter fortemente ~-receptor

do grupo carbonila, a estabilização do complexo somente parece ser

alcançada atrav~s da pr~sença de ligantes fortemente doadores , co-

i

I

I

I

1

me os .cianetos, ou então pela introdução de cargas e c;onsequente

abaixamento do estado de oxidação doIon metálico, como no FeCCO)S.

A entrada de um sexto lig~nte no grupo Fe(CO)S implicaria numa ex-

pansão dG ~~mero at6mito efetivo de 36 para 38, violando uma regra

tradicional na qufmica dos metalo-carbonilos.

Caso existissem, os complexos FelI (CrJ)SL provavelmente

exibiriam u~ comportamento oposto ao dos compléxbs FeIICtN)sL com

respeito à natureza do ligante L. A intensificação da eletroafini

dade do Ion metálico, induzidapelos ligantes carbonllicos, iria

implicar numa maior transferência de carga doligante L para o me-

tal, ou seja, numa maiorprefer~ncia por ligantes fortemente doa~

dores como CN-, H- e CH3'" .

Con~id2rações desse tipo noslevam.8 ima~inar o seguin-

te quadro de comportamento na quImica de coordenação:

~I

I.
i!
I
~ig

L
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Figb,ra ~2.' As :3

dimensões ,da qu!mica

de Werner.

I
i

Werner.

Esses circulos ilustram as trÊs dimensões da química de

No circulo I estariam oS complexos cl~ssic~s de cobalto

(III), Rh(III), Ir(I1I) e Pt(IV) com aminas e ligantes saturados,

estudados por Werner. No cIrculo 11 estariam os compostos con-

vencionalmente estudados como organo-metálicos, como os complexos
224

M(CO)SL , M = Cr, Mo e W investigados por Dennenberg e Darensbourg.

'Finalmente, no circulo 111 estariam os complexos da série dos

pentacianoferratos, FeCCN)SL 3-

(II) ,Ru(NH3) SL 2+.

e os complexos de pentaaminrutÊnio

No grupo 11, os ligantes L seriam representados por ba-

ses com alta capacidade doadora; no grupo I, esses ligantes apre-

sentariam menor capacielade doadora e maior propensão'a interações

eletrostáticas com o Ion metálico. Já no grupo 111, os ligantes

T
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teriam maior capacidade ~-receptora, de modo a formar ligações

retrodativas mais fortes com o fon central.

Essa representação pictórica ilustra na realidade uma

unidade na qu{mica de coordenação, raramente percebida no estudo

isolado de um ou outro composto. Talvez, nesse ponto, resida

maior import~ncia dos estudos de correlação aqui apresentados.

~

a

'"T
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A85TRACT

The. chemistry af the cyanaferrates is presented an,the

basis af thearetical and experimental correlationstudies -af'

'!
structure andreactivity.

1n general, four classes of pentacianoferrate(II) com-

plexes ha"e been recognized: A) complexes with the isoelectrlJnic

- + - - --- ,-

ligands NO , CO and CN ; 8) complexes with 5, P, As ar 5b-coor-

dinating ligands, C) complexes with N-aromatic ligands , and

D) complexes with~aturated ligands, such as H20" NH3 and NH2R.

Classes A and 8 are dominated by strong w-donor, n~ acceptor

interactions~ responsiblé for their great stabilities and for

a low reactivi ty wi th respect to substi tution and electron tr.ans-

fer processes. Class C is remarkable for the accurrence of low

energy charge transfer interactions, responsible for unusual

colors .ndproperties. Class D is a classical one, in the sense

that their features are determined mainly by the r-danar pro-

perties af the saturatedligands.

The behavior of each class is discussed on the ligh Df

their electronic structure and spectra, Moesbauer and Nuclear

- 1 13
Magnetic Resonance ( H and C) parameters and infrared spectral

data. The mechanisms af the substitution and electron transfer

reactiDns are critically_revie~ed. An appreciation Df the inter-

valence traMsfer problems is supplied, based on the chemistry Df

a number of mixed-valence, cyanoferrate complexes.
\

- u '
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